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'Lic3nc]U$>

VIefleIiuro>cujo afumptohegioriôftf
a quem o trata* &naõ menos agra*

diuelaquem olee,pois vènelte a funda*

jpaodc Lisboa por Vlyfíes, Scaelegancia
do Poeta no queefcreuedchua Cidadèi
iiaomaisfamcfa por quem afundou, qttí

por quem a dâ cftampada ao mundoj qtié

A henoefcreuerfcgundo^hefêprimeírd
iiaexcellenciacom que o faz, no letian*

tado com que illuftra as grandezas Ponu*
guezas^na fuauidade dos verfos com qúô
as canta,digno5 de ferem eternamente ap
piaudidos^porque no fecundo campo dd
matérias varias,nodefconcertado,&ci)ft-

fufodecoufastantas,çoji^poemhuaarrhô
niade todas, que»quaf múfica,nao$ònas
tozes.mas naordedellas,fiosíecrea.LóV
uores fao do Autor aquiridos dígnamcilt I

por fuás obras ,que todas merecem fei

celebradas com a impreflao. Em S. Do-
íninges de Lisboa, em 21» deDezeooíd
de 1637. ;

ítê) Jytes Coma
ÇáUfictdQr do Confelho gèraltí



v;
Licenfásl

I efte liuro intitulado Vlyfsíppo, Àtt

tor António de Soufa de Macedo",

na,õ lhe achei coufa que encontre noíTa

fama fee>& bõscoftuaies. Trata dos priti

cipios da noffa Luficania, & edificação da
Cidade de Lisboa por Vlyflest dosinfig*

jiesHeroes,queem armas da mefma na-

ção florecerâo , & de outras coriofidades

antigas,& modernas dos valeroibs con*
quiftadores Pottuguezes . Das vicèorias

infignes,que de muitos Reys alcançarão

em toda Europa BEfcreueernoutaua rimat

que affirmo ter lugar entre os maispri^

nips,quenefte verfoefcreueraô. Parece»

roc digno de fe imprimir, para goflo , &
gloria dos coriofos Portuguezes , & Poe*

tas. Lisboa^cifttf Conuentode no/Ta Se-

nnora de lESVS^em 26. de Ianeiro i6%i.

\ írey Francifco deVaiua Lente lubilaiq^

Qualificador do Santto Officio.

VIflasas inforfnaçoes, pôdefe impri-

mir o Poema intitulado, Vfyfsippof

Autor Anconio de Soufa de Macedo, 6c

depois de irnpreíTo torna'rà ao Confelho

parafe conferir com o original; & fe dar



Licenças.
licença para correr, & fem ella não (forre-

rá Lisboa, 29.de íaneíro dè Í38.

Manoel da Cunha. Vedro da Sylua.

Diogo Ojorio de Cafira. Sebuflião C efat

dúMeneJes.

POdefe imprimir/Lisboa 26.de Março,
7

de 1638.

O Bifpo de Targa.

PTRexcelIentejuIgoeneliufo^que V.
Mageílademe mandou vertde Anto*

nfodeScmfade Macedovem que moííra

òmefmoingenfcoj& erudiçao >que jà mo
ftrou em outro que compbs,fendo asma*
teriís mui diff>entes;peUo que ,pois he
tani fjgno de fer louuado,coni mais razao>

o fica>fendo de licença para íer impreílo

Lisboa^ 6 de lunho de 6%%.

Diogo de: Vaiua de jtndrad*.

QVefepofTa imprirnireneliuroi rifto

as licenças do San&oOffido^&Or*
dinario queoffereee & depois de impref-
ío torne para fe taxat\& fem iflo não cor

rerá. Li boa, 8. defulbods^S.
Caradbo. Leitão. Fialho.



CÔnferi cotn o original, Lisboa em o
Gonuentode Nofla Senhora de Iefur

çm 50. de Outubro de 1640.

frey Francifço de Vai?a.]
•

VIfto eíhr conforme cora o original

poda correr eftç liuro. Lisboa 30*

Vedro da Sylua.

francifcoSardofo de Tornta*

Diogo Glorio de C afiro.

ÇcbtftiaoCefardetfenefes.

fTlAheScv efle íiuro intitulado Põem
X Heróico > em cento & vinte reis em

jpttyel. Km Lisboa jx* de Ouuibro da
1^40.

USoSancbe^de Bãèm^
FUlbt* loâo Vinbcir<u

Cantil



Cdnt&.0ft<t\4. Verjo. Errata* Èmèi£
a penas apcnaf,

dprcfíada. 3prosada,
todos tccíjs %

âc orientado oriente'

a refpeito. ô icfpeito.

Cyniphis. Cyniph;*
frbò. Não.
gloria, aglotía*

forte o Rey.ôforfeRçy

tf.
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2*

7> A,

7- 3*

7. *•

4f 8

4*. 3

4- 4.

12* J.

de côr

chama,

à morte,

As nãos.

ondas.

a cafa„

terra.

Palemo*

maior.

braços*

' fortuna.

áfsi-

»1
deíb.

de melhor.

cfpcrtando

morre»

belticofr»

a jufto,

iíiviífl

da cor.

.thaga,

da m rtfi/

Das nãos.

as ondas.
cafa.

guerra-.

Tclcmp*
a maÍ0y
brados*

à fortuna

ai/y.

hia.

dèftra.

da melhor
cfpantando*

morde.

belJicò.

o juftfc,

inviílo*

calla fama. calla a fama.'

fegura. fegura,

no mundo, ao mundo.

*4 Ue



^TNlvulguefc }â Soufa efclafccidò
ê+J Teu épicodcivclojadmireo mudo

as perfeições flouveis de -um facundo
. Ittetro de alta ciência deduzido.

irerâ, febem repara,

• do exórdio prudente a indu/íria rara

Cúm que começa a accaõ,qucíbleniza

feuHeroe, do principio-,lei preciza.

mas a hiftoria do meio começando
rigorofos preceitos obfervando.

iVerá queofabio Grego dezerobarca,

inda que em porto alheio, juftamente,

Violentado do manque a Grega gente
na p$iia expõe do PottuguezMonar-
nao toma ao Lufo a terra, (ca

ftSo conquifta, defendeis da guerra

flue Gorgorislhefaz negado hofpicioj

até qqe >
feitas(com divino aufpicio)

55 pazes, lhe concette o Luíuano
da filha o hymineio foberano.

valamocaftofoi coannuncio trifle

de queo de Grécia dirimira o fado}

cuida o primeiro laço delatado,

a fegundoconforcio naoreflfte,
1

mas a emulação fera

perturbi tudo,a branda paz ahera*

peleja Vlifíes fabio ç valeroío

Peleja



porem com Marte fempre decorofo,;

porque,fe oGrego alcança eterna fama,

não defmerece oLufoalaurea rama*
que á parte theologiça fe deve
fatisfazi com prudência douta e pia

1 fem conftraager a infana alegoria

a fazer tolerável oqueefcreve,
veraeftilofuave
fe fe efqueceídeclarojCultOje grave*

vozes feleíUs terias Porcuguezas.

os conceitos altifsimas finezas,

divina acontqxtura;& em toda aparte

Iheafsifte o engenho bê regido da arte

Veràrmas dizer tanto não me atrevo-,

íuceda em louvar o affe&o mudo
que o nocrotalo fou grolTeiro e ru^ot

fabendo que alto Cifne aqui íer devo,

mas em quanto perdoa
meus erros o deze jo^ eis que ja foa

o clarim, com q afama por mil modos
encarece, pnblíca, informa a todosi

que merece teu nome fçr izento

das imperiofas leys do efejuecimenw*

xAntonio de /i^a^ ^e Mtllo.

AtKc-



& Thebas celebrará o fundamento
X%deuojdeíUoAmphiòn cõdoceecajo^
K obedecendo o mote às leisdoefpãco
As pedras miniítfdoa ao nobre intento*

Agora de Lisboa o ilfuftre ajTento

Fabrica voflfa L ira,& pôde tanto,

Qne âtcrahindoaseftrel!asco feu cãtoi
A conftrue no mefmo firmamento

Odiuino Archytcâoíô mao diuina!

Pois fabricais tamdeftro no artificio

-Que faÔpéd-Ms da obra as luzes bellas.

Edificai fem medo da ruína,

Que mal pôde acabarfe hum ediiíáo*

Ç^e temfeu alicece em as eflrollas*

Dom Diogo de Lima*

LI S BOA ntíeuamente edificai;

De mas gloriofa eternidad prefumá
Pues deue a los alientas de tu pluma

íu Más,q a los golpes de la Gúega efpad^.
v '

Aí templo de la fama coafagrada,

Porq funombréel uempo no cõfuma,

Vive enlas tablas de tu heróica fuma
A no caducos fectilos fundada.

El primero^alordeledjficio

£> e u e t em cr ta ed ad , q ue repe tida

Laduracion terminado los mundos.
Mas



Masfu fama rio tema et pfedpicioj

Qucenefta,queíedàsfegunda,VHfâi ^
Se czenta de los términos fegundos.

fermm Ter eird dg €4^0'.

^Iludindo áo tíâtà cfo que o Autor

compoz,intituíado 5Florcs de

Efpanha^Excelícncias áe

Portugal*

VOararo unto pello mundo as Flores

cõ voffá penafseprc de ouro aEfpana)
Que amais remota gête, a máiscftranha
Naçaõ as venerou por íuperiores,

Deltas vos deúâpplaufo5
J
& íotiuores

A Cidade màior,qa6 o Tejo banha,
Porqos triumpbos feus,g-loria tamanha
Fez(Se o podiaõ ferjainda maiores.

Mas agora, que emvoflaMofá efpera
Refucitadas glorias qoe fufpira,

Tàporvosimmòrtais as confidera.
E Ca n fará em louvarvo&Phxboa lira

Subindo voffô nomeà ftjmniaesphcta
Se primeiro cantar vosnSooouira.

Q}?go. Comez* de ^Ireu*

Qmra



OVtra vez de Lisboa edificada

vejo o Soberbo aflento,

C com galhardo intento

outra vez vejo afamaafadigada
cm publicarão mundo
que hefegudo o edificio&nSo fogudo^
Deu principio aLisboa o fahio Grego,
mas com mais alto emprego
defpois do grã Pereira o doce eticaia

melhorou o edifício com feu canto*

Vos agora foberbo no artificio

pondes a vitima pedra ao edifício*

Nas arcas do Tejo
onde em braços do liquido Oceano
por Jifonja,ou tributo,

doce criftal derrama,

fabricou a Lisboa o Grego aflutoj

fobre as azas da fama
altamente palreira

a fabricou defpois o gram Pereira*

mas voffa Lira doce
inda mais alto alcança*

que hoje por vos de nono encarecida

fe vê fobreaseflrellâsconflruida,

c obedecendo humilde ao doce accêto

Jhe ferue de alicecço firmamento

<j em dcfpfezo dos brSzes> & alabaftros
- ~Wi faõ



íaomateriaesdaobraosmefmos Artro
Prodigioío Architetol

pois Fabricais de furte

quedais regras ao tepo,& leis à morte.
Bem perigrina mã Jpois tanto a j cã

s a,

fjue auaíTalla os poderes da mudança»,

Leuepois voíTonomejuftaments
a fama voadora
tbe donde o Nilo viue,oGages mora,
e faiba delis agente,
que a Lisboa cònhecepor fefthora.

Viuaem fim voíTa fama eternizada,

âpar de voffo Cantor
Eterna viua ao mundovviua em quato
\iuer- por vos Lisboa edificada,

JtntànioBarôofi Bacelar.

TAõnumerofo,tao canoro íba>

MacedojVoffoarmonico inílrtimfto %

Que deenveiaraTebasfica isento

Por vos fundado o muro de Lisboa.

Ia no clarim de voffo metro voa
£ ternizado voflo claro accento*

g jade vofla gloria he fundamento
O alicerce,& as ameasfao coroa.

Em cada voz^usprononciai*,* fama
("Porque armeis oediíício mais feguro)

jLeva ag mudo híiprsgàõjçtras híílouro

-ítítCX""
~ "*~^ Oquaa-



Qcjuanta eternidade yos aclama!

Pois convocaftes materiaes ao mutò
Por rparní ores,& cal>diamantes,&ourc*

Vigente deGa/mau Seares*

YA Lisboa immortal nombft
Cobra en tu fama immortal^

Que es dé Homero tu caudal,

V es de Vlyflesturenombre* J
Del I taco,no fe afombrè
El Valor Griego,oTfoyanó,

• JselqueaLisboaexalça;
Paes la iluflra, yla realça

Mas tu pluma que fti mano>
Tanto de cu pluma el buelo,

Seelcua(Sofa)ytraímòt)tâ,

Cjue hâfta elcielo fe remontai
Sufpendtendo ai mifmocielo*

Ya fu prolixo defuclo$

La embidia lince ignorante,

Trueca cn filencio elegante, <

Pues vencida de tu pluma,
Con el tus elogios ftima,

Porque elCielo telos cantei

Ôfcn-



OFenfa o forte Aiacepr< furma
Veralingoadc Vlyfle» laureada

Gõ as armas de Achilles,& q a efpada
Vencages da eloquência padecia.

Para fair da afronta heróica via

Acha o furor;de purpura banhada
Agrande vida em flores transformada

Da fragrâncias a cerra enriquecia.

SeAiace virj,(ò Sonfa ilh)ftre)quanto

Agora Vlyffes vangloriofo voa

Na? azas immortacs de voflfo cantou

De inveja fe matará,& por coroa

Suaflorconfagràraa varão tanto

que mais efaro por Vos funda Lisboa.

| Vedrv de Noronha de\Ándtade.

P0(lqu5 iyftddíí dtcuSt&mommZtafofatií

Soufa nitçr iutienumjtexit ad afira >modis:

Vrbis Odffiaper littorap/ifta %ligato

Turgentem cloqiiio fercq; rcfertqjabam:

lllic Rota*fnos late prcmttinuidafuflus,

Hic celebres numero* MantHa vitlaprcmitt

TErgo fimul geminam vi&ot fuper ardnà fedem

Nabilajeu narrecjeu múduletur^babc^

Didaius dePairade Andrada*

Pouco



DOnec c4ptuoculisi>!tnerata ejlGr&ciavati

UiratajíndínHm eft ItaU terra fuumx
Donec Ronfardus pretium tibi Gallia^ FaJJus 9

GatciaqHeHefperia numen vtriqueè fuUt
JLrma^kofqiiç cattensyVicitCamonius omnesÈ

Et Iam externa nuneftne bonoreiacent.

Sei fofa condentê Vrbe >Orb$>cu dicisl/lyf$êà

Soíipro Vrbc Tibi laureus Orbis adefi.

Emmanuel Pires de Almeida.

04 Mufd qued/utor invoca no Cato

IX* 08AU* $£•

AO Grego Vlyfles de Ithaca defterti

Não tépefíadô^ufpicio de teu cStoj

Antecipadamente |>ode rantoj

Tanto diuino(ó marauilha!)encerrat

Frttflrada foi de CirCe a doce guerra*

Que divertillo qui2 , fruftrado quatQ
ás Sirêas ouuio;maisbelIo encanto
Feliz o trouxe á Luíitana terra*

Scjápodeatrahirtam felizmente
Suauidade tal tainda futura ,

Ae varão fabio,que fará prefênte?

Ah>canta,Soufa tcanta;que a venruíâ»

Entre a maior ruina,à Lyfíagente

Em tua voz acuas glorias affegura*

m
*

VLISSIPPO



Fol.il
VLYSSIPPO

DEANTONIQ
d c

Souía de Macedo.
CANTO L
ARGVMENTO;"

Key Tartareo defíruir procura
Do fabio Vlyftes afamofa armada;
E defendendoa o Ceo nella affegnr&
jdcidade ab eterno decretada,

Infaufíafombraao Grego em noite efcur^i
Dijfua^e da emprefa começada,
Mas animado com celefte aufpicio

Torto Ibe dà no Tejo o mar propicio.

i.

CAntoõ varão <j por fatal governa
DeGreciaaLiifitania peregrino
Fudouilluftre muro,& nome eterno

Onde ao mar torna o Tejo criftalino.

[Muito obrou
t
e f©freo;&e vão o inferno

£e quijg oppor contra o poder di vine*
Que o guardou para

:

putqrnaqlla idade-
J^e muuosReynos nua sô cidade.



4' Vbfsl^V.
2.

SttprernaTntelligencia,sm quem librado

O movimenro eftà das luzes bellasj

Vos que regei s das coufas o alto fada
Na luzente republica de eílrellas;

Pois conduziítes pello mar irado

Ao Lufítano porto as Gregas velasi

Daimeeanoravoz, metro elegante
Que dignamente voíía emprefa canto.

yòs da Lisboa luz,de Itália gloria,

Viao exêplar doCeo,do mudo efpSto,

Archiuoà fantichd^ mais notória,

Porfõbus Deos,por excelência lanto;

Dai attençao â numerofa hiftoria

(ò grande Antonio)fe merece tanto,

Vereis eterna,dos balcões celeftes,

Nacer a pátria de que vôs nacefies.

4-

yéreis, que fe por pátria illuftre voíía

Tê omaiorbrazaõ,mais altaempreza^

Hepatrhal, que juftamente pofla

JDignarfs de tal may volTa grandeza.

Ouui,porquefe ouvis da gente nofía

(Infigne Portuguez) a alta nobrezai

Entre a armonia dos etéreos coros

Os pátrios veríòs vos feraS fonoros*s^ ,-_ ,_ .
. Depois



Cantofrimeirà p

Depois que ao Re yno antigo doTroiand
Deu com morte vital gloriofa pena
Vingando a Grega injuria por engano
ppoderofoReydagram Micena;
Depois que de feu fogo o Voraz dano
Vio extinguido e fãgue a bella Helena,

1

E horfivelmete d^hua^&d^utrapartd
O teatro de Amor campo deMarteé-

6.

Em muitas diuididaa efqnadra Grega j*

Do fabio Vlyfles a famofa armada
Ithaca btifca,que lhe o fado nega
Por difFerentes climas derrotada

Em braços da fortuna e fim fe entrega

Ao domínio do vento violentada,

Que antes a gouernava,queimpellíai

Par «onde o mar começa,& acaba o diáj

7.

j^ançavaa noite ao mundo o sfcurom2td£
* R o mar Iberio Ví yíTes jâ cortava,

Quando no reino do temor,& efpantd
Novo temor,efpanto novo entrava
PÍutam em triflesfombras entretanto^

A Gregagente vioquenauegauas
Sô para fer de íeu podef injufto

Defliuiçãofatal,cafligo jufto,



8.

Parece que em valor antecipada

A CatholicaFêdaLyfía terra

Em feculos futuros efperada
Lhe ameaçaua nos prefagios guerra*

Em temores somente figurada

Luzefficaz da que Lisboa encerra

Divina Ley> antecipando enfaios

propunha em íobras da vic oria os raios

9-

Mas como dos futuros contingentes

A cerceia ínfalli veí fe lhe occulta,

Em proféticos aftres concurrentes

Figuras mathematicas confulta:

Alcança em conjeduraseuidentes

Que irreparável dano lhe refulta

Das quenavegao naos,irad© geme,
Porem não determina o mal que teme#

10.

Arde confufo^& vê que necefsíta

O nouo cafo de remédio breue;

ConfeguíIIoapreffado felicita,

Que altos fucceflbsâpreftezadevc*

lá na dor grave impaciente gtita>

lá trifte apenas a gritar fe atreve;

Os confeiteiros chama; &£azquelogo
Venham ao tribunal do eterno fogo.



Canta frjimeiroi
jjf

ir«

Ao fouco fom de tubas diflonantes

Sahião já das infernais cavernas
Mõfiros disfortnesahorridos Gigãtes

Defpedindedcfíchanias etern<s;

Nos eíp^ntofos olhos fulminantes
Maiores chamas denotando internas,

Terribeisentraõjpelia h rrivel fala

Onde à deíbrdem ainjuftiça iguala.

Em trono íi:mas troeo desltuido
Que fulfurea matéria fabricava,

Se via o F.ey de fumo reveftido,

Diadema horrêda o fogolhe formava.'
1

Tam ccgo,tam feroz, tam prefumidof
Queodcfe/o decetro náodeixavaj
Híia ferpe abrafada lhe fingia

Infigoia vãadaefcuraMonarchia*

H
Os feus o venerarão com refpeito;

E para os ver medonho torce a cará

Dous rayps fulminando, cujo afpeito

A maior pena,pena acrecentafa;

E ntre folluços arrancou do peito

A caufa que a chatmllos o obrigara}

Depois qne fobre hvi braço declinado

P02 em íilçncio o conclave obíUnado;

A i MinU



4'
J^Iniftfos immortais do efcuro infernoj

Queprivadosafsi do lugar fumo,
Brioíbs fuftentaisakogovevno
Naefpefíanevoado Tsrtareofumo,;
Não fei que me aparelha o fado eterno*

Não feí daGrega armada que prefumo,
Não fei fe novo mal fe nos decreta,

Sei que a mete prefaga me inquieta*

rAdfpirciaferDeos,& me feguiftes;

Sendoo pudera ver caufas futuras>

Cahi vencidn;&em memorias triftes

Sô me ficou faber porconjeíhiras,

% Valirne agora dellas.como viftes.

Levantei mathematicas figuras,

Os aftrospronofticaõ(nãomeengaflo)

A noffo império irreparável dano*
16.

$e com tudo me enganojpois librada

Não eflànas efircllas profecia,

Baftafaberque he da Vlyfiea armada
O Lufitano Génio ocenha guia.

HegrSde em preza âs noíTasencotrada
ÍUjas governa o Ceo;&em vão feria

Dnuíríar mais>fc vejo,como experto,
Eiure incerto reçço o dano certo.

• Cotv



Canto primeira. 4
17.

Con voqueivos aqui,porque poflamos

Executar remédio conveniente;

llefoluamonos ja,quejâ tarda mos
Mais do queaprefladaoccâfiàocõfente

De que aja de morrer não duvidamos
Com noffas armas tam odiofa gente*

Só de voflb confelho aftuto efpefo

Hum género de mouehorrédo,&feÂ>J
18.

Càilou^quando Tifíphone arrancando

A rouca voz do peito embravecido»

Com vifagesalingoa acompanhando
Lhe refpõdia entre híi ferp?;bramiío;

Altivo Capitã >> de cujo bando
Qualquer foldadohe cõ rezão remido^

Pois çfeurece em breve inHate os arèsi

Perturba as terras, encapelh os mares,

fn não es eflemefmo quetnciràfte"

Da torre altiva os váosfabrícadofes?

O que os mortais foberbos ánimafte I

Aemulareífcs aftrosfuperiores?

Naoes aquelle niefmoque engátiafíii

{Neftaemprcftfc cifrão asmaiores)**

O mais fabio.varao,o mais perfeito^

A quem-fueíledefenhor fogeito?

A 4 Çomè
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20.

Com© confultàs o juizo alheo
Se o teu ardiz tam raros nos eníina?
Difpoerao que quizeres fem receo,

: íPois q violento o inferno íe te inclina
Por efle juro tenebrofo feo,

JKoreíta privação da luz divina (cia.

Que não ta ha de negar prõpta obedie
Queropòr tia negou â eterna effécia.

21.

P que em n*>me de todos Ihe^promete

Os outros aprovaram blasfemando.

c IQ duro Rey o cafo a fi remete
jc|vf<* íaga« peito a execução traçando;

Defpederos confelheiros,acomete

t
r Vários ifreos, confíg© imaginando
.^Çomodèílrúirà^&dará morte

c âAo Grego fabio,â companhia forte.

Ià fefftfolue,qtun-do a Alefto vendo
A&inaUd&em cafos Angulares;

Manda ^que vi bufear a Eólohofredoi
E com violêto império altere os mares
jpoifem tardaça &os dous obedecédof

Saltando os V€ntos Jdefatando os ares

Çorifcos vibram.Gujahizá esfera

Subfti tus a que alua lhe efeonder*
en»3 * Ià
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lá nefíe tempo os meftres vigiando

A noire,o ar,as nuves,& a* eílrellas

Cos apitos.a gente defpertando
Manda tomar traquetes,colher velas.'

Amaina
>amaina >

gritam
5
& amainando

Os ventos fe antecipao a rornpeilas»

E a nao BalÊa» fem que falte acordo,

Bebe pendête os mares por hu bordo.

*4
Qualquer onda efpumante que fe erguia

Cobrirá armada Grega defprefava*

Naufrágio! nao celefle pretendia,

Que a furor tanto mal fe aflegurava,

Co marde Hòlo a fúria competia

No temerário intento que moftrava,'

Pois,mais q aos groflbs maftos^uiz ovS
Os poios arrancar do fírmaméto. (to

25.

£m veo fe eftendem nuvéstenebrofo
A vifla de hus a outros impedindo;
DefimaoCeo, debaixo o marfuriofo,

De híí lado, & d coutro o veto eftá bra*

Nãofe aplaca o rigor do tem$rofo(iriin

Tempo no dia q jâ vem fahindo; (do,

Sc heque eh am arfe ^fsidia merece*
Que não por luz, por horas fe çonbae

* Em
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2 6.

Em chuva ferefolve tam copíofa

Da nuvem menosdenfaa popaefenra,
Queàs leys da natureza, temerofa,

O Ceo co mar,o mar co Ceo meftura.

.

Opeixe v&aaaeem troca prodigiofa»

Híia nadar,voar,outro prosar a,

Os peixes sò do etéreo firmamento
Então fe viraõ no hueaido elemento»

27.
A tempeftade confundia os brados

Do meftreg imperava og marinheiros,*

Confufos trabalha vão cos Toldados,

E pretendião todos fer primeiros,

Hunsos raaftos cortavam aprefíadosj

Outros o mar ao maríanção ligeiros,

Defefpe?ando dos navios rotos

Xibravaõsò afalvaçaõ nos votos.

28.

Qual inftrumento fero de Vulcano
Ternbel invenção de fraeapeito,

De aladas vidas feguidor tirano

Com o trovão doraio,em ar desfeito,

Pequena munição do férreo cano,

(Que para furor tanto hepafioefireito)

Impelle faciimente>& antes qus foô

Fázquçno campo divididavoe-
Tal
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29.

Tal fobre ferras de ondas levantadas

Lançava Eòloas naosimpetuofo;
Quedos ventos fe viam contraftadas

Antes de ouvirem o afíoprar furiofo.

V lyiFes imagina as profanadas

Prendas do Sol q em modo mifteriofo

Phaetnfa guardaua,& reprefenta

Pena daquclla culpa efta tormenta*

D coutraparte lhe lembra que confpira

T hetis em dano feu, porque a offêdera

Quando ardilofo a Achiles defcobrira

Ondeellatemerofaoefcondera.
Do grande pay Neptuno teme a ira

E m quem vingança Polifemo efpera;
E que accumule trágicos encantos
A defpreíada Circe a males tantos-

Qnizdar vozes ao Ceo, mas impedido
Da confuía5>do horror,da tempeftade,

A penas com a força de hum gemido
Pode tirar dopeiro Ceo piedade;

Piedade ó Ceo f<leíia)que ofFendido
Aveis de vfar maior benignidade
Co quê humilde,& aqui entre dòr tatá

Ficou a vo^fufpéufa na garganta.



Mas nas alturas onde cm folio eterno
Com diftinta vnião^Triade vmda
O cetro tem do vm Yerfal governo,
Donde ao creadofe deriva a vida}

Onde das caufaso fcnhor fuperno

V Co grandefa de fi sô cõprefiédida (ra*

Todo a fi mefmo he parte,cêtro, & esfç

Sem principio,nê fím>fempre qual era,

O foberano SoI,queem contextura
De raios efcondendo o efplendor sito*

Nubilofa hua luz por veftidura,

Lominofa hua nuvem tem por mãto«
Os olhos poz de paternal brandura
Nas fortes gentes afligidas cantoj

Os olhos paternais de cujo giro

Tem aseftrelias ouro,os ceos çafiroi

Como tinha altamente decretado

q Poíle a Ithaca armada o inftrumento
Para fer câ no mundo edificado

A lei divina eftavel fundamento.
Aplaca &$ ondas de Neptuno irado*

Desfaz as nu vês,encarcera o venta*
O Sol dcfcobrc.ifeftitu& o dia,

Moftr*fto mar as nãos fe&ura via.

Tinham
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Tinham pâflado o e rtreico onde pufera

A tãtas glorias termo ograõThebano;
Que em braços da torméta a forte fera

Defembocara as naosparao Oceànoj
A larga cerfta difeorrião , que era

Limite de çafir ' ao RcynoHifpano,
E como não a cafo, mas por arte

Bufcauão fempte doOccidente a parte»

Atribuio a fubita mudança
O pio Capitão ao Ceo beninno,

Mas, como o alto mifterionao alcança,

De Minerva o julgou favor divino.

Cobra novo valor,nova efperança
Seguro jà em feu fatal deítino;

E para moftrar bem quanto o agradeço

Em facrifiaoo animo offerece.

Eis que do marhua Águia fe levanta
lunto â vitima terra do Occideme,
Que voando acquirio grandefa tanta,

Quequafi bateas portas doNacente.
Moftra nocorpo,com qo mudoefpáta
Doze azas,tres cabeças juntamente.
Cahioem fim,& da fatal caida,

Rçnacendo Leão começa a vida*

Gfi-
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38.

Gatava agente: & dentre osagoureifoi
Illiiflrâdo de novaclaridade
Perimêdes deíia;ò companheiros)
Fundadores fereis de alta cidade.

Vera nclla are os annos derradeiros
- O largo mundo altiva mageíiade;

Em muro illuftre vos promete gloria^

(O modo occultaoCeo)eternahifloria

39-
, 1f

j:m pareceres vários dividia

O prefagio fatal â incertagentèj

Nos de madura idade sò movia
Defeiodedefcançoâdebil mente.
Longe da patrnfdizem) que alegria

EíTi gloria daráfgloria aparente;

Bem o Ceo moftra o mal que nos efperá

Quando Leão fe torna o q Águia era.

40.

Trabalha o homem, & anhelante adfpir*

A gloria que a vontade lhe afigura»

Sédoo jogo puenl,que em quantogira
Vai cavando a íi próprio a fepulcuraj

Quanto melhor vivera fe advirtira

Que a vida vai morrendo no que dura;

Ah peito humano de ambição enfermo
A quem eflreita cova he largo termo!

~" " Os
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41.

qscÍc annos juueniz a quem convida
Ardentebrio âfamadillatada>

Deziaõ:quandoafsi fe perca a vida^

Em que pode melhor fer empregada?
Não nos ha de enganar a voz fingida

Que nos promete pátria defcançada,

Pois qual ao veto a nevoaaoSol a,ncve
Avidaíereiolve em fonho breve,

42.

Rouba da vida o vão contentamento
Da inexorável parca e duro corte,

E defmentindo o humano penfameto^
Do cerro,& do cajado iguala aforre..

Sófe achara da ley fatal ifenco .

Quem por gloria po'er limite a morte,
E sò he aquella gloria verdadeira (ra.

Quehe nos trabalhos da virtude herdei

43-

VI yHcs,vendo o ca fo que pedia

Refolução melhor coníiderada,

Para afeguinte aurora a diferia

Cos principais varoesda forte armada
Ia no Cepulctuo liquidoefcondia

O diurno farola luz dourada,

O íbnoentroujíkcompoderprofundo
^rrãdo os olhos poz íilccio ao mudo.

Mas
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MasoTartareoRey mais vigilante

No cruel peito com furor revolve
Difluadír aoGregonavegantç
Da clara êprefa

,
que feu fado involvei

• Machinando mil traças vaallante,
Em fim tornalloa Grécia fe refblve,

A Grecia,donde efpcra, como expert o.

De idolatria vãa tributo cerco»

A voz de Ale&ocom maligno intento
Em vulto encerra grande,& temerofoj
Com fantafttcasíbmbrascorpulento,

Veílído,confufaô,todo elpantofo.

Com leve paíTo defafia o vento,

D c hum penhafco faindocavernofoji

E efcuracendo mais a noite fufca

A nao de Vlyffes manfamente bufcaJ

46.

Do fabioGregoíblicitaacama;
E quando julga o tempo mais difpofto,

Cõ rouco to de vos horrendao chama,
Vlyfles,(brada,deícobrindo o roílo)

Acòde
f
açòdeà honra^code afama

Olha q intento â hora, &famaoppofto
De teu Itbaco reino te defierra,

E te píomete em vão eftranha terra*
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47-

P enelope fe v ê fblicitada

Dos que admiraõ taõ rarafeJttiofurai*

•Cedo a rendellafe vera forçada

. Pois tua mjufta aufencia tantodura.

A conjugal firmefatem guardada*

Mas^coroo aufentenãoha fee fegutff|

Comete de hua teaao prafo breve

,0 refpeito perpetuo quô te deve*

48.

Ià>como contratou,na cruel te*

Vrde aprefíada os delicados fios*

E jà tua contraria Cythetea
Lhe oiferoce cuíloíbsdefvários»

pefperu VlyíTes,quc a deshonra fcâ

Hefatal flodoa agenerofosbriosj

A Gcecia^a Grécia Vlyítes^difcuípa
Das com tanta demora a tanta culpa»

49.
O Grego às vozes defpertou turbado

f: crés veaes os braços eftendia

Para prender a fombta,que fruftfado
Três vewso deixava,& lhe fingia*

TentadQ hua vez, & outra cõ cuidado

Entr$iUfçttrfa3 doqueíer podia,

B;fiçendQo{ifinaÍrnente,qTj3 era foíifep

O negfa vulto queeCcutou msdcmhoi
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50.

Que pode falfo fci\fe peffuadô

j
Qual pella ebúrnea porca fe publicai

Mas com anciã maior teme a ver cUtfô â

Que pella córnea o fbnho pronoílíca*

Adiante paflTar pede a vontade,
'

\
Quando^ agouroq vira lhe replica}

Alsi fufpenfoertava |à defperto

Acometendo tudo^em tudo incerto*

Qualrobuítô Pinheiro,que cortado

Deqnalquerpme com igual ferida*

jNo golpe derradeiro pendurado

, A tados ameaça na cahida;

Afsí de VlyíTeso animo acerado

Para ondeo pezoinclinarà duvida.

Quando vêqne combatem feíis intetos

Com força igual,cótrarios penfamêtos

52.

|^as a aha Providencia .queaísrflia

Aos mifteriofos meosque guiava*

cPor modo iupecior o defendia

Dos vSos enredos que Plutão traça Va;

Hum fiberano Génio, occutta guia

Da Luficana terra,lhe enviava:

De tanro pezo foi na eterna mente

A nova fundado da Grega gente^ È

è2*i
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Aparelhoufc t\â região celefte

O menfagcirro executor divino;

Sob?e a forma inviíl vel fe revefte

De humano afpeâo á vifta peregrino?

Brancasinfatigaveís azas veíte,

Parte velos do reyno criftalioo;

As nuves corta,& dividindo o vente*

Ligeireza apoflouco penfamentOt

54*
Quantas defprèg a cores i pompofa
AvedeIuno,vam;quantas Varia

Pello cello a de Vénus,amoroía;
Quantas moíira a do Sol,q Arábia criâ|

Quantas íris oftenta proceliofa,

Quantas a bellá precufTora.ao dia,

Tanuicofúnde,& alternas reverberai

Na veftidura o Núncio da alta esfera*

Com vivo refpl mdor a noite èfcttra

Durou a h^queorófto cintilava;

QualSol,q em varias cores a lu^purl
Por entre fucis nuves delatava.

E qual eftrellaaos olhos fe afigura

Cair do excel fo Olimpo qefmaltavJí
Tal he do Embaixador a vifaõ bsUtf

Èin ehropjrcçipicio alada eftrella;

.

3 i Chégè
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Chega ao fabioDulychio em hu inílantei

£ nas luzentes 2iià% fuílentado,

Proíigue(ç)i'«jò Grego na vegance
Que tês á vifta o porco dçfejado;

Penélope a tua fee vive confiante,

Soberano poder tem ordenado^

Que exemplo de firmefaaoroítdo feja,

Asma ron$$ mais claras juíia inveja

57.

De dia a dura tea vú tecendo

Limite que aos amantes tem propoflo,

Masdenoite fe occupa desfazendo

qua dediaem vão tinha compoftoj

Elles o engano jufto nao fâbendo

Efperaocom tam falfo prefupoílo;
' Olha que grande amor q fè tão pura,

Que vive em cata aufencia tão fegura.

Acaba vai fundar alta cidade

Onde has de eternizar nomegloriofo
?

Não te engane do fonho a falíidade

Traça do inferno,óheroe vencuroíb.

Ne queiras faber mais, q outra verdade

Impe de o chãos que feguestenebrofo;

Só animarte agrando cmppefa interno

De q te eftolhe oCco pot infliumento.
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59-

Afsi doendo a mais ferena via

Do ar cõmpeo com voo acelerado;

Po^ VlyjTes ruLuz>& no que ouvia
Tremula a vifta>o coração turbado.

O favor a Minerva áfribuia

Por cultos vãos de religião guiado,
Cotío Mercúrio fa lheparecera
O Gemo que o livrou dé Orce fera.

6o
Aí mios, os olhos coma vozleVanta,

Os joelhos abaixa enternecido,

Detemflhe diz)òDe;>fa aveloz pUnta^
Pello menos me enfina a agradecido
là que tédeuo maranitha tanta

* Por mifteriode mim nro cõprehédido,
NeíTa cidade para eterno eséplo
I>e branco jafpe te dedico hum têplo.

61.

Qnerendo mais dÍ2ef,fe divertia

jSíò alvoroço da geme que gritava;

Que ocrepufculo híís baixos dèfcobru
Que cada qual naufrágio ameáçava e

Arriba
5
arriba,o mefire refeeia*

Obedece o que a > leme governava;
Voltou a proa,mas na volta breve
Quafi a fubir o bordo o mar featreVê*

B3 D*-
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6i.
pcpois que do perigo a nao fegivra

Vlyfles vio^om brados iaftimofcs

Dczia:ainda Ceos, ainda dura

Cqntra mim voffa ira, & fois piedofos*

Que trifte fim,que tfíftc fepukura,

QueCaribdis^que monftros temerofo§
Aparelhaueis nefte pego fundo

A afiid^s gentes em remoio mundo?

B vòs pedras infauftasjpoisquifefles

Ser algozes cruéis de tantas vidas,

Como(dizci) no mar vos efeondefles?

Como foftes às aguas conduzidas?
Por eftranho fuceflo aqul^vieíles,

porque me fo fieis feras homicidas,

Tal eflrella.me deu a dura forte (morte

C*ue em vários modos me aparelha a

|>ello grande Neptuno^ Oceano,
porGídnco,Políux,Cafto

v
r,& Nercoi

por Melicerta,ou Palemon Thebano*
Pe.Ho velho paíior^Sâbio Prorèo;

Por DonsAmphitritc&ofobeçano
Coro dabelta efpofa de Peléoi

T>hoi quem *ois,q em ranta defvetufa

ffcuero íaber (jueip contra «Jin çõ imk
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O tu(hua vos refponde)pois fotnpeííe v .

Entre conjuros noííb encantamento
Ouve teus males, jâ que afsiquif*ftét
Aparelha confiante íoftimento,

:Nôs fomGsfilhosJdosqaoRey celefld

Quiferao combater comaítointeflto

Pendo efeadas de monte fobre montai
Para opporfeâseftrellasffote âftote*

66.

Aqnella grande ferra,que aparece

Pafa fubirà Lua foi efeada,

Daqui nome tomou, & ainda pafecô

Qiíeeftá contra os planetas conjurada*

Mas como o Ceo íu juria* não padece
Tanta machinaéfim deixou fruftradílt

Deftruindo com rayos fulminantes

A íbbcrba infolencia dos Gigantes*

67 .

Deflruidos com fogoospays infanosj

Ficamos filhos feus de pouca idadej

Mas nem afii os Deofes foberanos
Fiarão mais de noífa lealdade*

Entenderam que \\ «os tenrouno*
Em no fios corações temeridade
Infundiria o íangutf,porque gef

á

O forte ao fortô,comoafsraá fefâ-

B4 mu
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68.

fcjefte tttít nos lançaram, convertidos
£m vivas ròehas^&entre osnavégatefc

Pellos Cachopos fomos cori hecidos

Por (ermos moços» ainda qúeGigãtes.
Aqui Neptuno ordena que efcondidos
No disfarce dás aguas inconftantes

Façamos guerra com perigos Vários

À bíísqueefpefa por fatais cónttaríosi

jSeraõ.fPròtêo lho dilTe)os mrradores

Èmfeculos futuros da Cidade

0e que vós,Gregos,claro$ fundadores

Acclamados fereis em toda a idade,

Porque do largo mar feitos fenhores

O privarão da antiga M^geflade,
Quando por fenhor vnico o Oceano
Reconhecer ao nome Lufitano*

70.

jCtffctrâ aquelles então nos armaremos

Suas fobeibas nãos aqui efperando,

As quais com duro fim nos opporcmos
Quando tomar prefumão porto brado.

Quantos co forte inf mftà acabaremos,

Que de hrgas viagês efeapando

A viíla morrerão da p.nriachara,

Para lhes fer a morte mais atnaral

Fcgo
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Foge,Grego,tta© queiras que digamos
As mifenas dos teus com mais crueza*
Pois delias ate nós nos laltimamos,

Tendo de viva rocha a natureza.

£ fabe que ate quite declaramos
Contra vontade noffa,&qtie nos pezi
De aver a teus conjuro* nevellado
O que efeonderte ptetendiao íado«

Aqui parou aqúôlta vòz fevera
Que Plucaõ fero com rezoes fíft&idàá

PVopoz a Vlyflcs para que temera
Trabalhos entre as glorias prometidas^
£ vendo emprexasquè gozar efpera

De tintos infortúnios combatidas,
Ià definindo de quakjtier intento ;

Sôpufeffena pátria o penfamento.

Mas em quanto o rochedo afsi bradava
Larga enfeada jifedcfcobria,
Onde parece o ma* quedefeançava
Da fúria com que aterra combatia;
Dehua parte cõ rochas fe coroava.
De outra arenofa» píúa fe efíendia;

Por entre montesdòus cobrava afajioi

D ch um grande rio pareas o Oceano.
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74*
Ià,foftes copanheiroi, jà chegamos
A pane(dia Yiyfíesjprometida, (mosi
Onde atnfortunios tantos terrfto acha
Onde oCeo com defeançonos covida.

Aqui os Deofesquerem que façamos
Affento novo para nova vida,

O coração prefàgo,que naõerra,

Mõnioflra o porto,me acredita a terra

7%*

Odoro inVernoâ Primavera cede,

O claro dia fegueâ noite efeurat

Bonança.âtempeíladeemfím fucedCj

•j Aos perigos do mar,prai a feguraj

Poftò que fatigado^ ardente fede

Chega o cervo a a pagar na fonte pura:

He nos trabalhos vnica efperança

Que tambe para os males ha mudança*

76.-

gu fííâ Gregos meus,eu vi agora

Que a fagrada Minerva me fallava,'

E mais alegre que a fermofa aurora

Meu animo afligido confolava.

Da gloria que efperamos prote&ora
Fundar Cidade illufíre me mandava:
Inviftamos as praias,6e quebremos
íí eJUUs as nãos* c5 íanto 5 as tomemos;
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3ifle en voz altaj& cada qual contente
Aplica as forças ao naval qfticioj %

E feguindodasaguasa corrente

Bufcaõoportocom ditofoaufpicio.

O vento fe moflrava diligente

EmafTopraràsvelas ja propicio,

Porque fc achava arrependido Eôlo

De ir contra as leys do fobeçano polo<j

7 8-

£, parte defej ada afsi chegando,
Ainda quede Grécia tão remota;
Sol ta de pas bandeira ao vento brando
A Capitanea da felice frota»

O íbm guerreirojeílyllo variando,

Pacifico feftejaâ terra ignota.

Da proa lançSo ancora pefada

Com q furge no pqrto aGrega armada»

Fim do primeiro Canto*

CANTO



CANTO II.

ARGVMENTO.

ChBgao à Grega armada oslafitanos,

Vlyffes toma informação da terra,

Dos &eys qw teve em dillataSos annos,

DosjHceffns >das leys em pavjfr emgnerra*

Emfonliói vè por meos foberanos

No centro inferior tque o Tejo encerra È

iA grandeza por alta profecia,

Que Hera de Lisboa a Monarcbia.

DEntre purpúreas nuvês derramava

i*Hrkto dé àíjofat àfermofa Aurora,

Que o Sol e veo de raios enxuga va t

Rindo de a ver taro bella quãdo chora*

Nas eftrdlas do campo ret ratava

AscoresdoOrizonte.a varia flora

h as flores celeftias por rofea via

Faziaô larga praça aa novo dia.
- -;> ° r J Quando
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Quando a ligeira Fama,que n4cida
De pcfcaxíoresiimidosjVoara,

Qs Luíícanos chama,que convida
A ver da frota 4 novidade r$ra.

A
: bandeira de paz vendo eflendida

Qiie 3 Grega Çapitanea defpregar^
pctermináp faber que nação era>

Donde par*ira,o$ majes qup correra,

3*

Em ligeiros bateis a Ly fia gente

Com largos remos fere o criílal tirado;

Rompem co a proa a liquida carrete

Por hua 5 8c outra parte as naps cercado
Pellas cordas fubiodo velozmente
Aos Gregos navegantes alegrando
Pratica travão,&çm diverfos modos

'

O trato nunca vifto admirão todos.

Sòmçnte Aucano,a quem a larga idade
D* Corte à paa do campo retirara,

Não eítran hou
;

nos Cjtsgos noiúd^fle 4

Q^eosque aBachofeguirao jatr^ra
Tão fácil lhes fallou, qual fe amifade
D« íiillatâdosaiinos o obrigara^

^EVlyífes^entfcefpanto^&^gria^
A^fSííndQO «a^fiiíojlhe deiig.

*

Ia que
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lá quedarão prudente, nòfía frota

Com naufrágio Felizaportochegâi
Ondeeftando de Grécia tam remota,

1

Cuido *qtie vejo emvos affeiçãoGregaí

Pcllo illuftre valor, que em tos fe hota
Nos concedei o que a ninguêfenegà,
Que terra ht efta?qtte nação? q gete?

A que íenhor
i& leys vive obediente?

6.

Afsi pedia,& o velho vert«tándo

Com alegre fembrantelhe obedece;
Que a califa que lhe dava pregun tando

De recordar o arttigo^ihe agradece.

Sobre três pês ocorpo fuftentarido

Pequeno arrimo ainda lhe parece*

Nn a roda de amarras fe aflentava f

Dura cadeira que mais perto achava!

7è
4

.

Corri grave proíftptidao fe preVenia

A referirlhes ordenada hiftoria.

Sufpenfòhum pouco,porque rebolvtá.:

OsíuceJiospafíadòs ria memoria.
Rodeado da gente que pendia
De fua bòca,ô Gregos,cuja gloria

No mundo(dÍ7-)eftàtamdillatadaí

Q^e ate na noíiaEf£anha he venerada
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8.

Néfhioberba cofia do Oceano,
Onde Çfpanhafeac3ba,&o marcomô
Se eltíde onobrcRcynoLufitano (ça^

í>a celebrada Europa alta cabeça

O Ceo lhe deu valor tão foberano,

Que faz q o largo mundo o reconheça
Pellos,âres,& fruitos excellente*

Más omito mais famofo pella gsnte.

Sc foi de niorádofes habitado,
Ou fedefcrtofoí no tempo antigo

Qil^omundoVioem aguas fepultadò
P<^f falca de noticias vos não digo.
Tem a Fafna entre nos acreditado
Qoe depois defte vniverfal cafiigo
Hnm fílhodc íafè, fegundo creio
Neto cfogfam Noê^Hefpanha veta'

O farbio Tufcaí foi que navegando
(Key de outros nuiitos^antescõpanhei
O trouxe mar quieto»& vetcbrãdo(ro)
Aefteciimada terra derradeiro.
A Itos muros de /alpe levantando
Onde porto feliz tomou primeiro
A nova fundação chamou Setúbal*

Q& figoificirpovoâção SmMP
~ - — Rey-*



ii.

Réynonpof morte deíWo filho Ibero;

Que entre nòsalcaçou gloria tamanfu
Por virtude,por animo fincero,

Que dellc tomou nome a nobreHefpa*
Pelle o feu derivou,o rio Ibero, (nha*

Porto que algíis affirmáo q de eftranha

Terra, paliou cà gente que lhes dera

O nome de outra Ibéria emqnacçra*
12

Obedecendo Ibero ao commum fado,

Ofamofo Iubalda,vnico herdeiro

Foy felizmente do paterno eftado,

No niimero dos Príncipes terceiro*

Deite o monte Iubalda foi chamado,
No qual para memoria, & no froteiro

As celebres colunas pozaqueU^.
Que fez brafao da leonina pell$>

Herdou ao pay Iubalda o claro Brigo

Que reduzindo a gente a policia

Fundou cidades em comercio atnigP*

Donde a cidade,Bri.go,fe,dezia,

Affirmãp ouçros,q£nr> idioma antigo
• Povoação por>Brigp,fe entendia,

E que afsi vulgarmçats feçh^n*^
Brig9ffteRcy (jasmm* 4 ftw**1^'

m m - ~— Gero»
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Gêroiia TagoilIuflrc,cttiafâiná

O fublima entre todos mais gloríofó*

P rque do nome feut Tago,fe chama
Efíe que vedes rio,cattdalcío;

Muico a forte fatal, muito o Ceo aiiiá

O quede Tago ouvis ecchoditofo,

Pois tributários mares lhe dedic*

Quanto benigna eftrellapronoíUca*

A Tago o filfio Beto lucedendò
Deu nome eterno ao Betis celebrado^

Rioque aterra per que vai correndo
O tem com forte igual comunicado.
A Beto flofla Hefpartha eftâ devendo
(Que juntamente foi fabio,& foldâdo)
As publicas efcollas que confervâ,

lardim de Apollo,eratio de Minera
t6.

Não teve Beto herdeiro, qUê do Hifpaíic*

Rèyno tomafleo cetrò,porfuanioné
Governou Geriãobravo Africano

Fundado sô na$ leis que deu Ma voltei'

A antigua Heraclea junto do Océãnd
Quis o tirano Rey que folfe a Cortej
Offyris o matou§aquern â fartta

H»m dosfapiofos Hercules ach rn

J

l

G Wotm
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porem deixou três filhos tamvnidos
Era amifáde firme,em paz confiante»

Que occafionou difeurfos bê fingido*

Defercom três cabeças hum Giganta*

Todos em fimpor Hercules vencidosi

O vencedor ficou mais arrogante

Vencendo aquellas tres.do que ficará

Na vitoria da sfete que cortara*

18.

A que doGirez dizeoa fria ferra

, Dos Girioés tomou nome fam^fo;

Ghamoufe dellesdeGma a terra

Do Mondego regada caudaloíb.

Nella lhes fez o grande Alcides guerra

E,por memoria do triunfo honrofo*

Levantou ondeafsimaotio corte

De quinas finco inexpugnável torre»

i9

Cs bois daqui levou,que aftutamente

I.he quix tomar aquelle que a Vulcano
Venerava por pay.Caco valente}

Sagaz,& valerofo Lufitano,

i
Que ê incêdíos crueis,o câpo^&á gente
pefiriiia da Reyno Italiano,

Até que teve a derradeira gloria

Em ftf de Alcides ínclita vi&om.'
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Énti quanta de triunfos adornado
Hercules bravo [calia difeorfiaj

Hifpâlo filho feu era aclamado
Cabeçada Hefpanhola monarchiay

\ Forte nas armas foi, & tão aufado
Que co valo* paterno competia*
E dô Hifpalis fundando agra Cidade^

1

Fugiolhe a vida na alais verde idade*

tu
ficou no real trono o filho Hifpanof

Que deixou íuafama eternizada

Excedendo o poder do teimo humano
As leys do èfqíiecimentoexceptuadàV
O nome tomou delleíoberano
Hefpanha illuílre mente célebiradai

q hedo vniverfo a mais famòfa parte

Turellainflgne de Minerva,& Martéè]

À vida tributou ao mortal fado

Com dor vniverfalfemdecendènte;
f Tornou aHefpanhaÀlcidesàpreíTadòi
Honrou ço cetro a Hefpero valente.

Chamoufe defle,Hefperia,o grade eftá

Que doiAtrioii-cõ animo infoléte; (do$

Mas q caftigo viõ,que o ceo nãúhe£?j
É tal vça àiÍUtado,fempfejchs|á» , v
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Itâto Atlante o defpojou do império

Dos próprios Hefpanhoês favorecidoí

Pafa Ctalia fugio com vitupctio*

Mas li do vencedor fòi perfeguido*

Cõ Atlante pafTou do Reyno Hefperio
Hum terço Ltiíitanoonjaisluíido,

Que edificou com Roma a ta Prmcefa
A cidade a que efpera arobr grandefa*

24.

Contam quehuTí f, bio velho,q entedia
O curfodaseflrellas lhediíTera

Quando decâ partio,qu<? nellas via

Qnjs á nobreRom 1 cxcdía gloria efpe*

Gloria que a Lufitania deveria, (raj

Pois q principio tam felis lhe dera; *

Pofto q hus dou* irmãos filhos deMar*
Nella terião não pequena paftCà (te

2 *

Em quanto a Ttalia no roelralo dataf

Sicôro filho fiu Pri ncipe dinno
Da grade Efpanha foi,q o feu deixava
Nas aguas de Sicôro crillalino.

Defte naceo Sicànoiqtíe chamava
Ana ao celebre rio<& peregrino
Cotit palmas mil,fe a tradição nSoáfraJ

Chamou SicaniaâSiciliana terra.

Suce*
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Snceáco IheSíccclcogencTofo
No fangue.no valo^nanionarchid*
Quede Sicília deu nome famofo
A Ilha que, Sicania federia.

Gêroua Lufo, Príncipe gloriofo

Fm quanto abraça o mar, alegraodili
Pois Luíitanos delle nos aclama
A tuba rnaisfeliz da maior fama*

A vida m r>rto
)& por me rnoria eternoj

Ficou Si< uloRey* na s armas forte;

£ mais a mado pello amor paterno,
Que não pode atalhar a cruel morte*

Semdeixardefandenteno governo;
(Qne aoCeonão merecemos táta f<>S-

Q fio a Parca lhe cortou Çq\qtz> (*e)

Menos com elle,que comnofeo fera*

28.

Pafladoserio fa quafícemannos
Em que logrando doce liberdade

Nãe admicciam Rey os Luíitanos

Obedecendo a Lufo na vontade;
Quando Bacho valente,com enganos
Achou fagaz maior facilidade

Para venceros nofíos^do que achara

Nas armas com qao mundo fogei-ia£V

C 5 Huír
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JFiim filho fea moftrando lhes dezU
Que veneraflem ntlle a Lufo anmd.Q
Qúécm novo corpo mais feliz vivia
Dos Eliíios jardins refuckado.
Que a faudofaaufenciaemquefc Via
O Lufitanopovo Jafiimado
Ferira os ceos de modo que pudera f

ReíUtirirlhe« vida que perdera.

Lyfias o filho aftuto fe chamava,
£, repetindo o nomedpcementc
A memoria de Lufo,affeiçoava
Ao novo P.ey a Luíuana gente.
Senhor introduzido acreditava
Com obras tais o que fingio prudente

i Que com amor igual nome confufo
Á Lyfltania deu Lyfias,& Lufo.

IVlofco Lyfias, do povo Lufitano
Foi Capitão Licinio, companheiro
De Bacho Gregb,q no Reyno Hifpano,
As arm*asferreas inventou primeiro.
Paqui o aclamam filho de Vulcano;
Geralwenf e aplaudido por guerreiro*
pefpojandoo Paíiatuo o cetro teve,

/ \ quem Palleiícia ânriga o nomede ve.

Por
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Por morte defte,tftava a Lyfia genre .

í
-Sem íbgeição a fuperior vontade,
Em governo fuave^empaz tontente,'

Republica feliz na liberdade
pavarn nos graves cafos expediente-

Os de melhor difcurfo,& mais idade

. As tcysfeguindoquea raxãodi&ara
Com algíias que Tubal lhes deixara,

Q^andoadverrido Gorgoris famofo
Oas abelhas folicitas no prado,
Not «iU do mel o modo myfterioíb;

Celefte dom
?
devido a feu cuidado.

E vendo em arte neâartam preciofo
O povo agradecido^ admirado
O cetco lhe entregou da tnonarchia^
Qne por títulos outros merecia.

34-

Efle ç poís*queMclicu!afe chama
Pel!a inventiva rara juíUmentei
Defta terra hefcnhor âclaro porfamd|
VarJ© infigne^Pfincipe excellente.

O povo grato fèus preceitos atna t

Sò a jugo de amor obediente,

Ç íe fogos admitte o facto eterno*

Será perpetuo feu feliz governo, j í

C4 Aíu
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% Iupiter divinoveneramos,'
Como a fuprcmoDcosíj os bês reparte^

£ de earre os mais cõ mais affe&o hõra-

A gtãdepallasjHercules,&Marte. (mos
Antigas cerimonias confervamos
Que Oflyris nos deixou-, pofto q é parte

Reformadas porBacho,& poucas ternos

Daqucllas quede Tubai recebemos*

Oquepediftes referi mais breve
Po que o louvor requer de tãta gtoriaj

E fe mais largo que a occafiãõ fe deve f

Obrigouroe da pátria a doce hiftoria.

Chamome Aucano,&,fe qotépoleve
Do q a Grécia devemos a memoria,
$Ja folidao,ooe nefies fontes ligo

Sempre achareis em mim fiel amigo*

J^ 37-

TíaodiflTe mait; &qual£avoniò brando
* No fílencio,das leivas maisfecretas

Fornia fufurra alegre mormurando
C5 verdes línguas futilmête inquietas*

Tal de entre os Gregos fac^reparando

Do velho fabio nas rezoês diferetas;

De varias coufas cada qual fe admira

"íepetindo çuriofoas que advirtira-

Acom*
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Acompanhava a Aucano o filho Antello
Que três luftros a penas excedia,

Na vifta ardemejcrefpo «o cabello;

De adufta cor, robufta bifar ria. (delio
Peulhe hua efpada Vlyfles , q ao mo-
Da qHcétarderaà Aiace,obraraAntiai

A gradecendo a Aucano juftamente

As noticias da terra a Grega gente»

??•

Elle^fudandooos feus
5
felevamava$

£ em çortezes affe&os defpedido
Na falua que o trouxe íb tornara
Da Luíítana multidão feguido.
Entre di verfas cores ondeava
Do Sol,& remos o criílal ferido;

E os Gregos (â fortuna tributários^

Em bravo mar de penfamentos vario%>

40.

Ç ah ia em tanto a noite,& as eílrellas

A fono perít*adiam;mas armado
Mal pode Vlyfles fabio obedecellas
Que vigiava em anciãs (eu cuidattoJ

Pode com tudo hu pouco fufpendellas;

Sefufpendellas pôdeoqueoceupado
Vive cm fua fortuna dc^al modo,
Oge ate dormindo hehu cuidado fdd&J

Mal
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4*/
%$l\ fcpoulava em hua taboa dur&
O force Grego.quando offcrecU

Os cuidados que tinha por figura
'*. O nobre penfamemo â fantafia.

• JE o Lufítano Genio^que procura

i
Anímallonaemprezaquefeguia,
No fonho myfíeriofo lhe declara

O quedivina luz lhe revelUra*

Jím^vifaõ peregrina imaginava
Que vinha pella popa Galatèa,

Fertnofa por eftremo fe moíUava,
Ena cuja vifta Vlyffes fe recrea.

Com maior força as aguas abrazava^
Que aos poios congelados Ciçhèreaj
Em fermofura tal Amor fe atreve

Tanto fogo caufar de tanta neve*

43-

Na face delicada docemente
Purpúrea o jafmim 5

branqueja a rofa,

Sem dos olhos temeç o raye atdente

Onde o Sol tem esfera Iuminofj.

Clauflro gentil de pérolas de Oriente

Huna rubi forma a boca graciofa,

J
fronte branca,& o cabello louro

[e margem de marfim a ondas de our©

Tra*
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44
^fpazia com defdem folro o cabello,

RaiosdeSol doperegrino roílo;

Eclipfe hum veo azul ao corpo bello

A vifta de talbem ficava oppofto;

Mas a força baftavadeentendcUo
Para fe ter por certo prefupofto

Que fe era Poliphemo indigno amãíç

Et ;

ella digna d hum atpor Gigante.

Çom graciofa voz em brando accento
Dentre alegre fembrantedefpedid^j
DeziarQrego infigneaquero o vento
Qoiz qiortedar >& deu itnmortal vida.

Cheguei a defpértarte,porque intento

Moftrarmea teu valor agradecida,

Que em Poliphemodeu vingãçajufta

A dòr,que ainda tanta dor me curta*

Ao claro feio deftas aguas chega,
(Por vifiraraoTejoventurofo)
Dos nos principais com que fe rega
O globo vniverfál tconcurfo vndofo*
O tridente das águas fe lhe entrega,
Pois tua vinda, Capitão famofo,
O moftra Rey dos mares,& dos rios

P^n o tributo a feus maiores brios* -
!

Se o
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Sçonomc queres verquefoljcita

A profpera fortuna â tua fama,

Não temas agua, não,pois facilita

O paffo o mar, q ja feu Re y te aclama»

Vlyflcs com defeco que o incita

Sem ver qual força fuperior ochama,
A fegne pellas agnas,mas incerto (to*

Sc ent re fonho íe engana,òu v e deípe?

48,

O campo hia pifando criftalino

Com paffo tam feguro^foíTegâdo^
Como fe aterra fora peregrino

Entre correntes liquidas criado.

Via pacero gado Neptunino
Em varias formas noefpumãtepradoj
Chegou ao mais profíido.onde as área?

Moiiravam de ouro reluzentes yeas*

A Régia vio fublime que habitava

O generofo Teio felizmente,

Cujo alto frontifpicio fabricava

Matéria de criftal refpfandecente«

Entre colunas quatro fe formava
O lavrado portal de obra excelle^te,

, Em quicios deoiwo a porta fc movia
Qavardaçom brilhante pedraria* «

A1U
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Alti guarda afsifliam portentoTa

Delfins ligeiros,Orcas,& Baleai
E outros marinhos monftros.q viftoíV

Oftentavãocíquadra em formasfeas.

íntre eftes,fem temor,turba efcamoíi*

Vclo2 fazia aquáticas corças;

Porque da real cafa sò a refpeito

O furor do maior tinha fogeitGé

5*-

Dillatavafe hum pateo ladrilhado

De topacio.&çafíro em quadros bellos*

Com diffefentes conchas matizado
Nas quais pintata á Aurora , o Deos dé

De criftahnos arcos rodeado (Delos«

Que luftrofos faziam paralellos>

Muros de prata,& nelies efculturas

Dehiftorias varias com futis figuras*

52.

Não pode o Grego (ainda que faltafle

A jufta prcflaquelhe dava a guii)

Ircom defcuido ral,que não notaífe

Lavores admiráveis que alli via,

E como attento nelies reparaffe

A bella companheira lhe dezia:

Eft€obra hedeProthèo,q ecãpobrtíve

SUçcefíoslacgosa uunom* cfcretfe-
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KcíTe globo que vez que delinêà

De Anis pontos variedade tanta*

Que de cerúleas agUàs te rodea,

£ contra feii furor ferras levanta-

Dèfle grande profeta a fabia Idèa,

Em quanto varias profecias canta,

O mundo debuxou com largo eftudd

A tua hyílotiadirigindo tudo.

Vescomo cm quatro partes repartida

FermofaeíU do mundo areaondefa?

Ves a que toma o nome da querida

De Io ve P uropa,q he das mais Princfs

VtVs q fe tooftra de Afia dividida (faf

Peílo Tan<ais famofo,quea ferefa

DosScithasíegâ?queo Meditertanò
DevAfrica a ãpartafa côrca o Oceano?

55-

Ves oiitfâ patt&(af$i oconta a fama)
Qne o fliome derivou da Ninfa bellâ

Mâído cjaoCeo furtou a afdete chama
Para os humanos animar com ella?

Ves como o grande Niío(que derrama
Larga corrente,& torna a recolheUa)

Com Africa alimita
J
,&précipi cio

Por fete bocas tem no mar Êgicio?-;
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Ves Africafquc de Afro afsi chamai, {

Ou do Pharbeo ardor>)pello Oriente
D Nilo.Mauritano he demarcada,
E do Atlântico mar pello occidente;

Dâ parte Auílraldo Oceano banhada*
Da Secemptrional as aguas fente

Nlediterr,anea$,&afsiqtiafíem Ilha

Produz de monftros tanta maravilhai

57*

Ves outra parte.a que fe pfortofticà

Qne nome da com rara novidade
Hum que em futuros íeculos publica

*eu clima occulco alarga antiguidade?

Que os Vates dizem que fera taõ rica,

Q^etornarà deputa a férrea Made;
. Ves q porgrãde a chama novo mudo*
Que sô limita o Oceano pro&mdo?

Pois effas quatro partes differemes

Com naturais limites divididas,

fcJTasProvinciasjque entre varhsgête*
liftaõ com leysdiverfas repartidas, '

Huas â outras ficarão patentes,

Com hum Imperiofe verão vnidast

Quando dos teus os feitos Angulares

Abrirem patta a nunca viftos mates*
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O ilufíce cidadel jâ monarchà
Teconíidero dchuatal grandeza

C^nesôdacommuni linha fe demarca
.Que demarcado mundo a redondeza*1

Ià vejo teu poder,qne tanto abarca

Que com admiração da natureza,

Alumia,igualandoaIiude àpollo

Quanto elie gira dchum a outro polo-

do.
Ve>Grego,como ao mundo cóm porfia

Seu claro imperiodominar contendei
Bftendcndoa famofa raonarchia

À quito a térrea quito o mar fe eftedé;

Pois donde nace,aonde morre odia

Afeu jufto poder tudo fe rende;

Aos Antípodas chega ,&a mais chegará

Se a grande esfera a mais fe dillatara.

Kota quantas cídades,que fenhoras

De muitas foram dillatados annos,

Se tem pormaisque nuca vencedoras
Vcucidasdos valentes Luíitanos;

Em mais fublime grão merecedoras
jDe títulos lograrem foberaaosi

Quando por mebros de hua tal cabeça

O mundo com rcfpeito as jeconheça;

\Z-ZZ
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és Abila jaâarfè porque meta
Foi das proefasde Hercules famofo?
Poisam ais fc jaâarâ quando fometa
O collo duro ao Lyfio valeroío*

Quando largas conqiuftas lhe promeU
Verfe da forte Ceita viâofiofo a

E que começa o braço Lufitano
Donde o valor fe rematou Thefeatm*

Ad virte como Tanger mais cíUma
Obedecerá força Pormgusfa,
Que a fundação de A&rêo a que amsnà
A materna virtude! fortaleza»

Mas Afncavencer jã defeflima
O brio Lufitancjvê qtiscmprcza
Tomou em fogeitar coleys glonoftr
As cidades em Afia mais fa mofas*

es a Diu,foberba,porque o home
Lhe poz ds,Divo

9 o Macedónio grita?!

Fundãdoaemfítiotd que nada adorne
Antes os mares Aquilonios mande!
Pois quando o jugo Luíitano tome
Eu te affeguro que a feu peso abrande
Effe briofo affeâo,ípedufída

A novj gloria de fc ver rendida»
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A Tfápòbana^níignepelU eftrelíâ

Que Canapos chamou a antiguidadej'

E quantos fe produzem fruitos nelia

Gaufando ao mudo eftranha novidade
Levachcirofos matos de Canella,

* B de riquizas tantas Variedade»

Sb porque fe gloria de ter fruto

Que agram Lisboa firva de tributo*

66.
'/kfamofaMalaca,maisfamofa

Porque a Lisboa vi ve tributaria,"

Dè maior nome juflamenregofa
Quado a fortuna lhe quiz fer contraria^

Qnefe antes Áurea,agora bellioofa,

Aurea,& Feliz,não teme a fama varia

Qj)e lhe antepunha ograõpeleponefd*

Pois jáferendeaoLyíioCherfoncfou

JVla* como contarei quantas domina
Efía Cidade,que fundar te vejo*

Se tantas faõ do mais remoto Ghína
A pfaia Occidental que banha oTcjof
Vem os cafos verás que vaticina

Ajunta que moftrarte jâ defejo,

Eu lio que te anime ao que te falta

Para fubisss à região mais alta*
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68.

tjuiando o foi par conde o Tejo eftavâ

Com roupa de criftal refplarideceme}

À cornigera fronte encomendava
Rica pompa de pérolas o Oriente.

À dextramão>porcetro,lhôâdowav4
De jà duro coral hum ramo ardentci

Sobre a outra inclinado em vrnad'our0
Rápido íblca o liquido tezouco»

VaíTalIos lhe afsiftiam,cujosprados

Librés lhes miniílravam de boninas*

Nabão, Zêzere
s& outros celebrados*

Qus lhe tributam páreas criftalinas.

Em diveríos officios occupados
As paredes fe arrimam diamantina*^

Com aparato iguala mageftade

Qije o Tejo tinha ja naqucila idade*'

70.

ÍMllatáVafe em quadro agrandefala
Qne(entte fragrãtes nçvoas do q ardia;

Pardo jafmin do mar,q a vida exhaU t )
Às húmidas deidades recebia,

-" Traria alegre cada cjual por gala

O que erti faas ribeiras produzia;

Sentavãofe em cadeiras fèlnfentes

Pe íçrfa prata,& pedras excelSemes.
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7*«

Os rios Hefpanhois tinhão chegado
Que a jornada fizer Ô de maispertoj

De oliveiras o Betis coroado
Num carro de coral em .prata inferto*

O Turiademil flores adornado;

Ociaro Ibero d ouro vem cubçrto,

O Calybsj&ourrosjcadaqual procura

Moítrama varia pompa a fermofura*

t
7*-

Eis que pouco depois de França chega,
Librando em copiade aguas o aparato

O MoíTa,q êolanda ao marfe entrega*

E da rebelde terra efeufa o trato.

O Seina,que a Paris illuftr e rega
Enriquecendoa com comercio grato;

AtaXjGarumna^Rhodano famofo
E junto delle o Arar vagarofo»

71*
DeTulia vinha õ Pado, quePhâôtohte
Com oufadia celebre iliuftrara;

Ornou de á ambre a criftalina fronte?

Num peixe Attílio de grandeza rara.

Com pomos vários, (do Tiburtomoítt
Precipitado ) o Aniofe adornara;

O Tybre venturofo, no Apennino t

De canas tez diadema peregrino.
~ *

Otttfos
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74*

Outros rios chegauâo de Alemanha,
Que tem por maior gala fua grandeza;

o Rhe no infigne na virtude eftranha

Credito das matronas na pureza.

O famofo Danúbio, que a montanha
Abnoba tem por nacimentoj& preza

Mais q o de I firo efte nome; Albis vfana
Por dar limites ao poder Romano.

75-
Mandava Thracia o Hebro (aendeofado
Trouxe a cabeça de fuaveOrphèo)
Com ricas peças do ouro celebrado
Qne de tributo paga ao mar Egèo*
Do defpojos da filha coroado
Da alcaThefalianão tardou Penéoj
Ede alamos Hercúleos Efperchío
Vento em curfo velozjantesquerio*

H.
perme/To deBeocia em verde loura

De^ia de Helicon fòr filho claro;

Moftra va de oliveiras- o tezouro
O Melas do Parnafo, ^Palias charo."

Vê do Pindo Achelôo febre hu Totiroi

Tanaisqueo nacimcntoefc5deavarot

D^riftenes^lphxOjStrimoScCephifo»
Que galaiaz das fibres de.&aretfo.

D & Orm-
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77-

Ornava a Orontes

d

f AGa a fina teá

Junto a fuás ribeiras bem lavrada;
Imitando o Cayftro 4 Cytherêa
Com Cifnes trás carroça prateadaj

Phafis as aves da nefanda cea
Vingança a Filomena violentada;

Chega o Meandro,& o Iord^o farofa
Que yldo bem que efpcra eílà glorioíb*

De pçdraria^&ouro vçm cuberto
Hern[io,G3ge$,Idâfpes, & Paâclo;
lí o nobreGàngesq o principio incerto

Tem nosbcllosconfins do lunar polo.

Tigris,& Eufrates,, vcq em feio aberto

Mefoporamiaforrnam;&de Apollo
O conhecido MâTfia^oIndOjÔÇ Nilo
Cada qual iòbre ha grande crocodilo

79*
ím humcâvalío aquático chegava
O Bamboto veloz de Africa ardente;

Nu Cfocodillo o Niçris,q cm vão lava

A femprenegrada Etiópia,gente.

Daratern outro>oBragada oflemava
primícias da que Attílio vio íerpente;

©Çymphis,de que nomea terra tinha^

ííflm gran^eijlho de Amhkê* vinha.

Ato«
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8o.

A todos cortezmente recebia

Clafo efquadrão dos rios Luíitancí,

Qií« afsifliram ao Tejo aquelie dia

Poramifada jade muitos annos»

O Guadiana ornava a fronte fria

Com efpigasdoscamposTrãftaganos;

£>e minio o Minho* & o Mondego,&
Co mãfoLima^icamete dcouro,(Doti

Sr. (ro,

Tado notava, o fabio Grego^uândo
AdWrtioqueo deitara rigurofa

A NinfajCom as mais acompanhando
^Egle do claro Tejo bella efpofa.

*£gle, que das Naíades levando
Sem competência a palma de fermoFai!

A nobreza igualara à ferroofara

Filha do Sol,prodigio da ventura»

ti.

Era feu rofla híirn laberinto bel lo*

Onde fedava Amor por bero perdido}

Hum Côo q cõ dous Sois em pâtalellq

Em dous Ceosjfc moílrava dividido.

Era onarísâ perfeição modello,

A boca breve,cravo em dous panido
Parece,(fefallava)quefa2ia

Nas unras folhas defira acmoma.
D 4 Mal
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Mâl os cândidos membros occulçavfa

De biflo hum veo, fútil por maravilha;
Cuja nativa còr tinta encarnava
Que do murice foi purpúrea filha.

* De flores variamente o argentava
Das Tágides la vor^qne a partes brilha^

Bordand^o foltos os cabellos d'ouroi
Que diítillam de pérolas tesouro*

84.

Qccqpa em alta fala rtcoeftrado

Com fútil guarnição d«hum junco fínoji

Em que por arte aljôfar enfartado

Oftentava debuxo peregrino.

A belleza das Ninfas que a feulado

O Reyno alumiavam criftalino

Fazia fero húmido elemento
De tanta efírella ethereo firmamento*

Sç.

Moveofe para vellas de mais perto

VlyiTeSjquecuriofopretçndia

Por hum poftigo d couro meo abef toj|

Efg^tar raio a raio a kjz ao dia»

Quando dos claros rios defeuberto

De feu affento cada qual fe erguia

Querendo ab r açar todos lentamente

Çam alegria ao Capitão prudente
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Elle com alvoroço femelhante
Do repentino cafocommovidOp

#
O coração anima palpitante,

Efoi dofonoâ vidareíbtuido,

Como fç vê c ançado caminhante
O alento vital quafí perdido,

Afs i o Grego de fuor banhado
Se achou na taboa dura recoflado»

87-

A Aurora em tanto nos balcões do Oriete

Moflradoarofeafronte^oCeo doura-

E o fabio Capitão à forte gente (vaj

Po defejado fono deípçrtava.

Aparelho ordenando convenientd
Para fahirá terra que ochamava*
Na fahida que intenta fe affegura

Comprimento fatal defta figura»

Fim íq fegundo CançoJ

CANTO
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CANTO nr.

lARGVMENTO;

s Gregos àefemèarcatn)& guhâost

ê jímelh em agradarei companhia
Notam do fitiia o clima»os verdes prados^

gqnantoa terrafértilproduza.
Reconhecendofabio os altos fados

TempfoaMinerPa Vlyffcs erigiat

M*t Itufitania àguerrafe ptepira

*df*e* T*rtare<* Key aettimalarai

QVatubtinhtno CeomabJtevatad;
Apoifaah]z,áas metas maisdiflãr^

E aterfa cõ mais forças fulminada

Do afco d louro,& fètas deViiamante.
|

A defcmbajfcação íà defejada

Conduxos;feusofabionavegântd
Nos bateis catre fi com pendores
Km toldos ricos de àivcc fas coics,

Ch<
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Chegam todos ao porto juntamente;
Quz a competência a todos igualara*

Iuntos faltam naarea,que jàfentç

O bem que o fado tanto dilatara»

Cada qual a fauda mais contente
Entie as que o gofto lâgfimas brotafaf

E qucrendoá abraçar com brido affe ira

Aos fortes braços acompanha o peito$

|.

pscia ao m*r Antelio acompanhada
De vários Lufltauo$,moradores
Em povoações veíinha$,cujo agradai

Affeguravaos Gregos de temores.
Os braços dava em feu amor fiado,

Vlyfles aos humildes, & aos maioresj
E de Antelio guiado fobreaferra
Com poucos feus a defcobrir a terra^

4.
O íítio notami 8c o Zenith lufeate

Quafíem meoda Zona temperada
Vcfinhocom diftancia conveniente
Da linha com q a esfera he demarcada?
0$ influxos gozando felizmente
Do figno que primeio tem morada
No Zodíaco largojcom queefpera
Gozarinalteravel pfimavefa«

Era
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5-

Era do anno í eftaçáo florM*
Cadente jà.que mais os ceosferena,"

Quando a terceiraeafa aoSol cõyida,

Dos gemioosirmáos da bella Helèna; v

Quando dasilores à caduca vida

O rigor de feus raios morte ordena,

U os Gregos viam entre fruico>& flores

©s.terapos quaíliguais competidores.

6*

.Vem coroado o campo do çopiofo

Frtwo que C eres liberal reparte;

i Eem flor.oÇa Lyèo faz mais gloriofa

Que os infígnes trofeos cj lhe deuMarte

O íicor de Minerva mifteriofo

Fértil a terra cria em qualquer parte;

Cifrando afsi fecunda a natureza

Em breve mappa à grande redondeza,

7*

Fomona áe outra parte fe moftrava

Tam varia.que ao defeio competi a;

Mas elle infaciavel não chegava

A defejar o que ella repartia,

lá pella viftao gofto ôgutava

Doçura que a<lo Lothos excedia;

% :
em verde perfeição belleza tanta

Parafa o fete* coifo deÁtalanta.^
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PeíTego fazia afama incerta

Que fem rezãclhe chama peregrino;

Vefíc a româa em fldr,cj quando abertái

He competência do ruby mais finos

Cnji coroa emulação defpèrta

Aolimoeirpia quem fatal deftíno

Com eipinhos do Reyno defpojara

Que por ter femprefruitos alcançarão

tíTe a cidreira ally^que bem qtuTera

jEncoftarfecos pesos amarellos
Iunto ao ffíoraliprudente^porqefperajj

Eftern de lãa vertidos os marmçllos»
Aqui purpúrea giòga, 8c verde pêra,

Ally a rouxa amexa>& os fruitos bellos

Da macieira,que entre fangue,&ouro.
Hao de afrontar o Hefperido tezouro*

10.

>efte$,8c dè outros pomosquependêdo*
Se viam fobre efpelhos fugitivos,

As aguas mormurávão, nao fabendo
Que delias eraô filhos edoptivos.
As claras fónce$,olhos parecendo
Da terraferíihdos penhafeos vivos*

Yam banhando em lag imasvndòfàs
Com doce mttrmurar faces de roías.



ii
f
/llli do vao N arcifo afermofurát

Affe&ãdo em fé ver outro perigo*

"

Em transformação nova feaventufi 4

Á Poder recobrar o eftado antigo*

Ally namora o cravo à ceffem pura
5

Ábraçaofe os jafmins em laço amigo|
Nem janto da gièfla os brios perde

O lirio rouxo.a mangerona verdo
12.

pe cândidos Iiguflro$>de amaranfo, ;

Que com graça imntortal optado gofaj

Pe palhdas violetaSibelío acanto,

É da que fegue a Phebo flof pempofa*
Tam rico 6fmalte,peregrtno tanto

A variedade oílênu deleitofa,

Que parece qire a fabia liatiireza

.Aplicou largo eíludo a tal belle&a*

ri?
Qualquer bonina a eftrellafemelhanté

Mofírava no cherrofo, &nolu:Sdo,
Cott-fragrãcialuf«nte,& lux Eragfãttf*

Htítii eíireUadocamppfhS Ceo florida

E conto ondas encrefpa auraefpitStô

No criftel brandamente combatido*
Aqui fazia, cora diverfas cores,

Tremolar^ndeas niues de f
Iorcs #
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*4
3s Wquc* fb moflravam tam fôrmcfo^
Pretendendo cos prados competência^
Que(com filves três arvores^frondoíbs

Procuravam das flores precedência*

Freixos, louros>& mirtos amorofo$t

Fayasqueao SolfaEiam refiftencia^

Acipreítes direitos» choupos frios

Alamos a!tos
;
plátanos fornimos*

is aves velozmente difcorrendoí

O ar de varias penas efmakando
ím recíprocos cantos rerpondendo
Ycim faa ves coros alternando
Emconfufa armonia íufpendeiido
Aos que alegres deixavam duvidando
Se era mais grato ou villas,fc mais vclUfí
Canta ndo dece$,ots voando bellas.

16.

melro canta da intricada ramaj
Entre cuja verdura o ninho efeenácj

A tutinegra eftà dissndo que ama,

A quem ingratamente corçefponde.

A chamarís incauta a prifao chama,
O pintaíirgo vario lhe tefpondej

3De hua parte acalãdria forma hu coro

P pintarquxq de outra mais ignoro-

l

m -^ Mas
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%l&$ fobfe todos fbave n* aftiioma

Saudava em canhões a tarde amena
E meftrc ao cora alado parecia

A Sirêa do bofque a Filomena»
Tam doceme nte as queixas repetia^

Que fez alhea gloria a pcopria pena,
E em requebros de voz J

fugas
5& acêtos

Movia os montes,quãdo atava os Vetílí

18.

Cõm eítillotath vario modulava
Articulada voz,que juntamente
Harpa,laude,& citaraimitava

Com,alma em hum sô corpo differetéi

, Que digo cof,po?quando a voz formava
Efpiritode corpo independente,
Hum cantovivona aura sòfundado»
Hum atoniofonantejhum flato aladoi

19

Ei-queem alégré valle fe defcobre

Pouco difíánte dehu -n pequeno mote
Ruftica traça de edifício nobre
Parando paíTo breve da híia ponte.

De duas pâttes arvoredo o cobre»

De outra o banha o criftal q te deftSté*

Na principal aporta moftfa os lados

Com defpojos de feras adornados.
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20.

\ nobre cafa a companhia Grega
Atraveflandoovalle Antelloguia^
Em cuja entrada a recebellos chega
Aucano,com amor,6c corteíía.

jO pateopaflam(aque oboíque nega
Os fayos ver da lâmpada do dia)
De officinas cercado,onde recolhe
QuãtoMinerva,Bacho>&Ceres colhe*

21.

tfum apofento grande larga mefa
A que os convida o velho fe dillata*

Coroavam tniniftroscom prefteza
E>e vermelho licor taças de prata.
lMSo livrou ao veado a ligeireza
£>e que iguaria CoflTe alli mais grafai
Çõ outros animais, q em vários modoi
Satisfizeram o defejo a todos*

22.

-evantadas âs mefast com Aacano
Tratava o fabio Grego,que convinha
Que o Rey fofle avifadoLufítano
Da armada q Êhegara,& dõdé vinha*,

Que por fugir as farias do Oceano
Intenta erguei na ferra mais vilinhá

A Grega gente poVoaçao pequetlâ
Em quantoVlyffes vifitallo ordena



foi menLgejfo Dantes conhecido
pdl nobreza da prof«p a cl ra,

Parte a Eícalabislogo apercebido
De cartas com q Aucano o padrínharâ
E po-q o Solnomar qtufíeícondido
là áiípenfava à cerra luz avara-

No mefmo tempo aGrega companhia
As ancoradas nãos fe recolhia.

24
Na frefea tarde Zéfiros vagantes
Auraefpiram fútil que o ar apura, (u$
Furrãdoocheiro às flores maisfrjgrân*
Asmaisfrondofas ramas afrefeura

Por qualquer parce,os Gregos na vegã-

Não ve sô dos Elifios a figura, (tes

Mas que o poder da aatureza encerra

Hum dillaudo Ce© na breve terra*

Chegando às praia$,notam q o Oceano
Forma oportomelhor,& maisíegúro

lontra as fúrias de Êòlo, quado vfano
Quer combatei cos mares o Géopuroà
Â prefago atribuem foberano
Aufpicio ííngular dobem futuro

Ver o rio capaz de quantas frota?

Ppffaõ ra* ndar as terras mais remotas*
9 ^

fi
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\3Tornam as nãos, & o fabío peregrino

Em>quantoa íuéde Apollofea fétav*

Vela ndo advirte ao imo que o deflino

Para afatal cidade lhe moftravâ.

E a penas vendo o raio matutino*

Segunda ve2 eos feus defernbarcaVaj

Hum alto monte fobe a que parece

Que jà cabeção mundo reconhece*

27.

©ferro sgudoâ antiga felvá aplica

Que outros golpes já mais obèáeceraj
E da madeira o templo aly fabrica

Que no mar a Minerva prometera,
1

Na pobre ofFerta di^ontade fica

De zeiofo fervor com fé firicera,

Entre affc&ó maior mais empenhado
A maio? obra, fe a permute o fado.

28.

Quebrados lemfes põem ally pendente^
Amarras groffas que lhe o mar trincará

As velas qus entre fúrias iníblentes

O temerofo vento efpedaçara,

O rama,que os confortes inocentes

Dos enganos dè Círce libertara*

À cera,& cordas com que fe eximira ?

Dâmortc docente cantar ouvira*

E a A tâi
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ALuíítana gente ally acedia

Com vários mantimentos» & regallc**

E em pio zelo aos Gregos afsiíha

Defejandom fabrica ajudallos.

Ally aogtam Dulychio Antello envia
C5 outro doésprecioíos douscavalloí
Moflrarfe agradecido afsi qtii era

A peregrina cfpada que lhe dera.

30.

Via Plotafn da lúgubre morada
Quefua culpa em cativeiro encerra
O fuceflo felu da Grega armada
Que defeançava jk na Lyíia terra.

A cidade temia deftinada,

Que>inda furura,lhe aíneaçava guerra*

E a cabeça movendo âfsi defcobre

A grave pena que no peito encobre.

31.

Ogentesodiofasjcujofadd
Contrario de meu fado me refffte.

Pofsivelhe,quemé deixeis fruftrado?

Que o podervoffo meu poder cSquiftef

• De perfeguirvosc5ço?ou como iradog
Poderei ver que o valor voflo iníifte

Em que dos mares & de mim íegufos

Deis nobre fundamento a fatais muros?_
Se
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Se a tanta gloria chega efia cidade

Quanto a mente prefâga vaticina,'

Terei adoração la neíTa idade

Da larga terra que hojefe me inclina?
Não moflrari no mundoa ciaridadç

Pa vcrdadeiralua^daley divina?

No globo vniverfal aven parte,

Que nao ve /a Catholico eftandarte?

_ 3S*
Pois,fe do inferno fou Rey íbbefanoj (da
M*% q inferno,ouqRey?ja&iciâerra-
Se nao,ruo tenho poder^ainda me et*-

Cõefta raonarchia imaginada? (gano
He Rey que ounaterra,ounoOceâno
Ordena como quer o que lhe agrada,
£u que contra vontade lhe obedeço
Nome de efcravo,não de Rey^mereço^

34-

S*iasqdigo?onde vou?tanto me acanha
A defefper çaoemque me ve,o?

Qnando falta o poder,não fupre a ma-
Tam impofsí vcl he o q defejo? (nha?
Tam intrépido ardil>fofça tamanha
Tem efta gente vil corn que pelejo,

q eu>q fiz guerra a Deos Omnipotete*
Não poffo defírmr tam baixa gente?

E 5 Cifra-
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Çlífafc tudo^u meu poder limita

No que urdi atèqui o fado» eterno?
Quanto pretendo nao mo facilita

Ter das foberbas fúrias o governo?
Pois como me detenho, (fe me incita

A grave dor) em reuolvero inferno,
E procurar ao menos a tardança?

Se é tanto mal não pôde aver mudaça
36

^te&OjAlefto.partajparta logo.

Perturbe em guerra aforteLufítaniai
Acenda nelía contra os Gregos fogo
Ç^ua! nelles acendeo contra Dardania.
Tal, que lugar nao deíxeapa2>ou rogo
Mas femprc creça com ma or cizânias,

Primicias me darás fanguinolentas,

Fatalcidade^e meu dano intentas.

37-
IftoPIutam irado repetia,

Quando a foberba filha de Acheronte
Rompendo fumo jàfero^ fahia

Da cova opaca de hum fulfuree monte
Com torcidas ferpentes encobria
Em lugar de cabello a infaufU fronte;

Os olhosíogo,& com foprar violento

Lançava a bocavenenozo alento.

Não
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Nàobem fahirada caverna cfcurâ

Aquella torpe vomito do inferno>

Quando \k corrompião a aura pura

Os pcftiferos áticos do Avcrno.
Nem sò turbou dos campos a yerdufaj

Qnc ate do dia,ao condu&or eterno

Com denfis nuvêsfez efcura guerra.

Pretendendo impedira luz á terra»

Ia neíte tempo a voadora fama,
Que acquire forças quatoniais caminha
A voz que por cem bocas fe derrama
Por variaspartesdiiatadottnha.
Aos Lufítanos cm defejo inflam*
Dg ver a eftranha armâda,& donde viV

DeGorgoris famofo chega àcoíte(nhâ
Qne Fifcalabisilluílracrn fido forte.

4°«
Chega a fúria terribel entretanto
De venenofas armas guarnecida^

A que acompanha o híiímofo Prantoí

Do Pavor trifte,& do Temor feguida.

Enchendo tudo de confufo efpanto,

E contra íí primeiro embravecida.
ArrancaífeoscabeSios que miflar^

A branda fama^uc? alterar procura.

E4 Como
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Coino fe em lento fogofelançafa
O licor aureo>que a oliveira cria»

Talo veneno foi que derramara
Aleftoíbbre a fama a que corria*

A voz,que variamente começara,
là por indubitável referia

Que o inimigo feroz fahira a terra

Aconquíftallacom tirana guerra*

Não dillatava fabio o Rey valente
O que julgou remédio neceflario;

Fez convocar a Lufitana gente
Para duro caftigo do contrario*

Abrafavafe em ira o peito ardente

Por verfe e capo armado coadverfario,

E mandando tocar o fom guerreiro

De fortes armas fe vefiio primeiro*

43
Eis Drantes chega â Corte perturbada^

Em Marciais eftrondos temerofa*

Edifficil oRey lhe dera entrada,

Masoccafiãolhaconcedeo forçofa.

A praça de armas com a filha amada
(No bellicofo trage mais fefmofa J
Sahio; falloulhe o Grego,mas ouvido
A penas foi do príncipe oíFendido.

jpete
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44.

Detevefecom tudo,entre temores (va t

Em quãto ao mudo o Sol três voltas da*

Petfuadindo aosgrãdcs& aos menores
A pura fê do avifo»que levava;

Mas vendo mais ameaços! mais rigores

No Lufitano Rey,na gente brava,

Defenganado em fim parte,contente

De que voltar o deixem facilmente»

perturba aos Gregos a impenfada guerra
Que com certeza Drantes lhes intima;

Hum mal diz a fortuna cj os defierra,

Outro dâforte própria felaftima.

Iulga impofsivoldefenderfe em tetra

O qaffeâando esforço mais fe anima*
£ fc tornar às nãos algum intenta

As vê fracos dcfpojos da tormenta.

46.
Entre eíla confufao a voz levanta

VlyíTes
?
valerofo,&,como experto

Nos maiores trabalhos,nSofe cfpanta,"

Ne lhe cega à prudccia o grade aperto,

O companheiros.ondeaforçahetãta,
Onde o perigo nosparece certo

Reyneovalor^que o animo valente

He no rifco maior mais excellente.

Oco-



©cofaçao do forte fç conhece
JEm que não teme da fortuna aflalto^

Olimpo que entre as nuvês refpladece

E aosjfurores dos vemos hc mais alto.

Palma gloriofa,qae oprimida crecc;

Pelôta.qne fe a ferem dà mòr falro
>

Os trabalhos fao nelle riyo ao louroi

Antes fao vento á chama,& chama aa
48* (ouro,

O inimigo fe aprefta,o termo breve
Pede remédio proropto^fempre guia

Feliz mente a fortuna a quem fê atreves
E na juftiça^comonoSiConfia
Noflfa derrota atribuirfe deve
Ao alto Ceo,que por occulra via

Aqui nos âpof to-u, como bem vemos.
Nos vaticínios claros que tivemos.

49.
Seheprofce&oto Ceoáenoflavida
Culpa fera: temer,roashe forçado

Aplicarmos indufiriajquem duvukt
Qne favor não merece o defcuidado?

Cerrcmonos em vallos com cj impida
Ao primeiro furor doRey irado

A reGílencia noffa;que os rigores.

Dos ímpetos primeiros fao maiores.
1

DiíTe
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50.

Diflfe}&,apfovandoo todos, fero tardàçai

Execução veloz feguc ao confelho;

Aos inftrumentos correm, onde alcaça

Igual parte da obra ao moço>& velho,

Alentalhcs VlyíTes a efperança,

Semperdoar(fervindolhes daefpelho)
Ao trabalho maior;& afsi fe apiica

Que em breve o téplo,&mote fortifica

3m ranto LufTtania ardendo em itâ
t

Confufa in volve bellicos cuidador
QuaLdonde as tinha a paz,as armas tira

Que pot momoria hçrdou de altos parta

Qual o ruftico ferro quefervira (dos;
De combater os pinhos levantadcs,
Ou defurcar a terra transformava
Para a mais nobre emprefacjcfperâva,

Hum accomoda ofreonoGinete;
Ia os eftribos encurta, jâ os alarga;

Outro acrecenta panos ao collete,

Doura o terçado curvo, a efpada lafga*

Efle as armas alimpa,& o capacete,

Prova broquel
5
rodelU, eícudo, adarga;

Arcos,dardos,& lanças buícão todos»
I unias a!gu5,& tiros de m*I modos.

II d«



Vlyfsiff*.

lidas mais faudofasdefpedido*

Os filhos partem para a dura guefra^
Lagrimas d as efpofas,& gemidos
Em vão penetraS o ar

trega7i a terra.

Com fufpiros em anfias repetidos,

Acaufa mal dizendo que osdeííerra,

Mil ve esfedefpedem, que acha gloria

Em repetir as penas â memoria.

54-

Qual diz ramado filho ,e.m cuia vifta

A vidadeftamãy o Ceoíurtenta,
Que animo vez em mim com q refífta

A dòrdehua partida tam violenta?

.. P«r mais que o brio de teu peito iníifta

Em te levar â guerra,tão ifenta

Tês de mim av.omado,que te atreves

A obedecerlhe contra o que me deves?

O nao permittas que oscançados annos
Me acabem fem te vertamcruelmetei
E viver me deixa/Tem sô, tiranos,

Para me ver morrer de ti aufente;

Não faltam valerofosLuíitanos (te;

Que ponham pella pátria o peito arde-

Não tens porq ir à guerra,ô filho charo

Dcfta afligida mly único amparo»
Qual
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5aal cõ tremula vox>que mal fe entendo
O primida na dòr que encerra o peito».

D

i

l ao querido e fpofo,a que pretende
De ter pequeno efpaço ê laço eftreitoj

He pofsivel que amor afsi feofFende?
iMão htí mas não tínheis vôs perfeito

Que a tcllo^ualpodcrfora baftante §
A apartar vo> de mim híi breve inílãtè

57-

^Sofabcis vbs,que em vofía companhia
Hâ de ir meu coração a defendervos,
Pondofe por efeudoâ vãa porfia

Dos golpes que quiserem offendervos?
Pois fe o fabcisjporque vos não defvia
Do nfco de perderme,&de perdervos?
Quereis que tam depreíTa nos defu na
Hum repentino golpe da fortuna?

5 8.

al,por mais obrigar co a doce prenda
O filho ern braços tras;q ou^eflranhada

Dobel!i~oío tragea forma horrenda,
ifquiva aopay,abr<*çj a mãy chorado;

Ou,fem temor,procura em vãa cõtêda*

Às plumas akançar;oB jâ, tocando
O elmoiuzentcjmfca outro menino

<Í£eelíeme&ao trilada ao metal fino,

fi ^u
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59-
£ áizchofófá,poisnáo fas mucláflçl

Efic tormento meu na rigor voflbt

'

Verei feefle penhor de voz alcançai
Bfte penhor amado>6 q cu naopoílo.
Não advirtais aoberc^neni àçfperãça*
Queevervos me librava o amornoffbj
Adverti que arnfcais com duro peito
O paternal amparo defbobjeito.

6o*
Com tais eflremos cada qual fufpirâi

Mas n5o lhes aproveita brando rogo;
Que o natural valor nellesinfpira

Híimdefejo immortal doMarcio jogd
A grandes feitos cada qual adfpira,

Sem vil remorde mares^ferro^u fogo
iPorq lhe influe esforço mais q humanaO generofo Cangue Ltifitatio,

E vendo qualquer delias que pretende
£m vão deter âquelle aquém vnida
A 1 va Amo^lhedizíolhai que pendo
De hum fio sò igual de ambos a vida»
Olhai que hu golpe sb ambos offendep

Que comua he a dor de híiaferida,

Guardainos aíbos
4& obrigarvospofls

Effa vidapor minhajeíla^porvoíTa.

A0eos
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&. Deosfalgum dezia.)que o cuidado

Defta faudade voffa vai comigo,
Qual cervo, que fugindo atraveflTado

X fèca que o ferio leva configo.

A Deos(tornavââ]gfi)cfpofo amado.
Que eu na memoria fou a q vos íigo,

Qual veloz avoque cortando o vento

Coai anciã bufca o ufado mantimento*
1

\f$i os ares ligeiros fufpendia
De c&daqaal a gueixa nafnorada;
Mascomforçi maior enternecia

Lyíiofaudofo»& GlícialaflimadaJ

À verde idade em ambos competia»
E a gentileza â fama aventejadai
Entre efpèranças vatiaso hymiheió
Lhes diílatava alargo amor tropnèiò.'

Vias nada irogedeá condição btiafa

De L yíicr o fogo Mareio etri que àtdà a

Sfi teme na partida ngurofa (terraj

Fazer à beila amante maior guerra.

Mil vezes fe esforçou; Sc temerof

i

Mil vezes entre a <iòr a roz fe e ncerraj

Coníigo,co a rezão.co amor litiga,

Sabe o que quer dizsnnío como o diga*
"" ^- Cuida
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Cuida efcufar a dòr mais peftettantô

Faltando as Icys da vfada defpedida;
Masque pôde enganar nu firme amátô
A atalaia que Amor tem prevenida?
Foi lingua em Lyfío o pallido*fêbráts

Facundo pregoeiro da partida;

£m Cltcia o coraçao,ao eccho attento*

De ou v ir, Sediícurfar claro inftrumétoJ

66.

Que farâ?ià mil traças imagina,
Mas todas naefperançaduvidofas-
Vfir vltirnamente determina
Das armas q Amor tem mais poderofas*

Lagrimas vibra em fim,^ da officina

De Amorfaira5,fortes porpiedofasj

E em fecreta occafião fair confente

Avoz,&quafia vida juntamente.

He pofsivelfcomeça, & aqui lhe corta

As palavras a pena que a enternece)

Pofsivelfdornas outra vez abforta

Em lagrimas a voz lhe desfallece.)

. Pofsi vel heffdireifporem que importa
Que diga o que já finto ?)ou to parece*

Irte, Scdeixarme? (ay Clicíadefprefa-

De faudaáes sòraeteacopanhada? (da!)

PÍ2f
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68.

)ize,criiel;(mas quero contenurte,
Pois que te rogo; j dizc Lyfío amado*
Queres deixarme? queres aufentar te?
Ou me engana o temor nefte cuidado?
Refponde,acaba yl de declarartej
Ay quete vejOjLyíío^perturbadq;
Venuvés eftes oíhos^ue algum dia
lutou por fois o amor que to fingia,

69.

^liciafdizelleJClicia^renda chara,
Sol úâ quegofo>luz,Iu/ mais queridas
Quem um éftranhocafo imaginara,
Que ver os olhos teus me tire a vida?
Qnem di fíera que vendo os nãotrocãM
A maior dor na gloria mais fubida?
E hoje mefaz tam dura guerra a forte,;

q onde tinha o remedio>tenho a morta
70.

ara que tantas lagrimas?enténdés
Qne a rigurofa morte fe dillata?

Baíta a partidasbafh^fe pretendes
Matarme viiigativa.ella me mata.
Nãochores.qfechoMs.ou meoffTdèss
Porque me queres o ffender ingrata,
Ou pouco de amor fabes,poi> ignoras*;

I"

Qjiehéfáguemeuas I^riniasq chorão

t SèíB



ih ^
Be vêsqueobrio naoccafíáo me chama
A caufavniueríal

:
àjufta guerra;

Serei matéria indign a à iíluftre faroa

Se na defenfa falro á pátria terra.

- Êfte peito fiel(que porque te ama
Cruel fortuna de te vcrdefterra|

Sabe^que antes quifera amante firma

Morrer ante teus olhos quepartírmeé

72.

Não te creo(torna ellajnãoproíigas*

Pois vejo que me enganas claramente^

Mão fente grave dór^por mais q digas,

Quem,podendo,nâo cura o mal q sete*

Nem trates de difculpas,queenemigas

Foram fempre de^morjque eloquente
Safee efcufar a culpa de híiaaufencia.

Também para a íbfrer terá paciência*

75-
Pellas chamas em queardo(ellerefpõde)

Pdb chaga mortal,q a alma me ofFêdej

poraffes olhos, & cabellos onde
Amor a féta doura>a facha acende*

luro que â voz o peito correfponde}
luro que apena o coração merende;
Se a verdade não juro,b bella minha,
Nunca torne a gozar o bem que tinhaJ
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'bis trocas branda paz porguerrJreura?

Trocas (tornc cila) amor por fera hirto-

Arrifcafte a batalha mal fegura, (fiai

E deita alma deíprezas a viétoria?

A flor do Lufítania me procurai

De mil amantes te concedo a gloria;

O não percas incauto,e pouco experto
Por incerta ventura humgofto çertó.

Porem fe nada, em fim,pòde apartartô

Donde te quer guiar fatal defiino,

Tal vez amante Vénus fegue a MartCj
Seguirte nefta guerra determino-
Farei do peito efeudo por guardarte;
Poderá fer que o fero peregrino

(Menos cruel que tua mor tam firme}

Te não queira fe>írpornãoferirme*

76.

quando te fefiffe,aly me achará

Comorcmedio que a occaíiáo cõfetej

Eudaferidaofangue te enxugara*

Tu aslagrimas minhas juntamente.

Afsi qualquer de nôs o outro curara;

E eu vedo em tio amor,q hoje não feri

Teu duro coração.v :réi que chega (te

Na guerra o galardão q apaz me nega*
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m 77#
*.

Ah nãofnofes,(diz LyíIo,& não podia

O preceito guardar, que aCliciadaVa)
Não chofes,Clicia amada, (repetia

Híia vez,& outra veE,& elle chorava)
Breve ha de fer a aufencia, alegre o dia

Em q a alma torne a ver o a q adipirava
E em quanto o Ceo diffcre tãta gloria

Suftentaroeprefente na memoria.

Quando fair o Sol no roxo Oriente,

JLébreteq es meuSoIcõlu?. msispurá,

Qitando a noite cair,tê reprefente

Que Vivofem te verem noite efcura*

Quando das fontes vires acorrente,

As defles olhos meus feja figura;

Quãdoao efpelhote olhares, imágihá
Que tens no peito meu eítarhpa fina.

Ccmo
5 fe es tàm cruel, (ella replica)

Tens tam docestezoés para matárme?
Ou

5
fe brandura Amor te comunica,

Comote náo abrãdâ anão deixarme?
A y,que efta coíifufao me certifica

Que traças todas íaõ para eriganaíroe;

VaitejVaite^traido^figate a pena
A que tçu falíò trato me condena*
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8o.

Vai,que o inimigo fero a mim piedofb,

Vingança medaràde tantoenganoj
Saberá* no íuceffo lafUmofo (no;
S^he oG.rego,ou.oAmor maisinhuma*
Veràs quem golpe dá mais rigurofo

Sèras de Amor
a
ou lanças detirano;

Conhece râs fe faõ mais duros laços

A s barbaras cadeas,ou meus braços*

Dszia irada;mas do fom guerreiro

Qtie os antmoíos peitos convocaua
Cheg o ruido a Lyfio,que ligeiro

Das prifoés amotofas fe foiçava.

Pello deter no abraço derradeiro

Em vam afli.íU Clicia fe esforçavas
E vendoquedetello não podia,

Com a V02 pello menos o leguia.

81
Onde te vais,cruel?(& repetindo^
o echo a vitima voz, cruel/efponde.)

Onde te vais,t;ruel,de mim fugindo?

Como poflofeguirte?como?ou onde?
As azas com qu^Amor te vai feguindo.

Alcançaste não pèdeni?correfponde
Ao pouco que te peço; que he somente
Xsrmemprrer,& morrerei comente.

F 3 Mais



IMUIsquferadizerjmasinão podendo
Com tantapena,cae defmayada;
Em fuor frio as chamas convertendo
Arde em fogo amorofo coneelada-

A voz que deu(a caufa não fabendo
Porque a Lyfio não virajíaflimada

J\côde a tnay Antymia 5& folícita

Remédio ao mal que de entro necefsiti

84.

^as quando algíías a eflebrando effeíto

Natural condiçãodo fexo inclina,

Moftram as mais com género íb peito

Raro valor, conftancia peregrina.

Qual antepondo ao maternal affeito

K terra oue oprimida jâ imagina*

/*ccufao filho natardançabreve
pell) queaíi,aoRey,à pátria deve*

1

85-

Qual amáanío a armarão charo efpofò
frm brios àíh\ mula o que padece;

Pizendo.queno tragcfbellicoíb

Melhor
5
que no pacifico parece*

A qu3l(vendo qu* parre valetofo

A guerrj oferte irmão) a inveja crecej

Culpao decoro, porque não permitte

^Queo valor das molheresfe exercite.
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u.

Opay.aquemaidade não confeme
Tornara vero marte conhecido,

S^biocal vez,tal vez impertinente
No filho emenda as armas,& o vertido*

Saeatèaportaa vclío, & brevemente
Com paternal affe&o defpedido (ro ;

Lhe dÍ2,norolío,& voz grave* Si fevô
Ou com honra,ou fem vida vos efpero i

Parte qualquer com tanta fegtjrança*

Qtfe matéria fe julga a clara hiftoria;

Por poíTe a valiando a efperança
lura trazer defpojos da vitoria

Algum não levaefcudo,& dizqa \íçi

Ser,?. ofFenfa>&defenf4Com mais gloria

Tal ha.que nem efpadaquer coníigo,

Porque diz que remeerta a doinemigo
88.

Mú jâdos Elyfíos deleitofos

Qnepello Douro , & Minho faõ regad-

os Luíítanos decem valerofos (dos

Para a cornmumdefenfa convocados.
Por eflreitos caminhos, &fragofos
Chegaõ da Beira intrépidos toldados;

D s Tranftaganas terras abundantes

Robuíla.s gentes deafperos Cembrãtes^

F 4 Como



89-

Como as feras de Kircania emdurqkSdcf
Pordefender a vida intentais* guerra
Com ordenados efquadroêsbufcando
O feroz tigre que deftrue a ferra*

Em tanta multidão vinham chegandx
Os Luíitanos que da pátria terra

Lançar queriam com galhardo brio

Ds gente eftranha^njufío fenhorio*

Fim do terceiro Cantoi
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CANTO IIII,

ARG VMENTO,

Luptano marcha bellhofo

Contra os fortes varões da Grega armada\
fere aVlyjfes otmor\masvalerofo

Conferia afee devida a efpofa amada.
Golpe fente depois mais figurofo

Np mortefalfamente relatada p &?

DeVenelope charada que ojferece

jísfunerais exéquias que merece.

i.

I
K defpregado o bellicoeftandafte

Da Lufícano Rey tremôla ao ventou
A cjfe juntam de hila^ de outra parte
Gentesjarmastcavallos^cento acento.
Em alegre tumulto o fom de Marte
Anima atodos>& no mefmointento
Defejam veros vltimos perigos

A mone defprefando,& os eneraigo;.
" NSpt



JsfSobe tam agradável pello eftio

O trovão que promete chu va à rerra

Como da irada gente ao Forte brio

As vozes do atãbor que toca â guerra*'

Do canoro metuljâ fere o ria

Eccho gatharde,que rebate a ferra,

Quãdo ao ordenado poíío brevemente
Açode cadaqual mais cbedieme*

5-

Memoriajque dos annos enemtga
Os fuceíTosconfervasdc outra idadei

Vaihame teu favor para que diga
O queencobrioahrga antiguidade^

Reíucire na fama a gloria amiga,
Confagre nova tuba â eternidade
Os Lyfíoscapitaés em quem librava,

O militar governo
3
a gente brava.

4*
Trás a vanguarda Polymiôn famofo
Firme coluna a pátria Luíítana,

De pofturagentil,de armas luflrofo,

E <j ioda adfpi-ra à monarchia HifpanaJ,

APrincefa pretende vangloriofo

De méritos iguais com qnt fe engana
Que a fortuna contra efles fe conjura,

E so alcança quem tem mais ventura.
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Itâ fenhordepoderoíb eftado

Que por armas ganharão fcus maiofesí

illoítre é fangue de hu,&de outro lado

De dcofes íe aja&ou progenitores;

Bifarro
J
!iberaI

>moço )
esforçado>

Emulação de vãos competidores;
Difcrctofobretudo merecera
O vniverfal aplaufo que o venerai

6.

)o Oouro,& Minho os efquadroesregíai
Com doze vezes mil,robufta gente;
Que por cofiume belíicoíoffia

Os maiores trabalhos levemente;
Oftentando medonha valentia.

Na armadura cruel, na vifla ardente^
Ele rodclla^coni dardo, 8c larga efpadá
Sobre ferinas pelíe* vinha armada.

companhao Lannjfo que ao caflelloí

Nomedeixotí, & á terra que habitava;
Nas mãos , & rodo bu boíq de cabello,

JVÍanopolas&c viféira figurava*
Era quaflGigante.&deíium cutello

Emvezdeefpadaag^oíTa cintaarmava
Que partia de hum g Ipe o maior touro

q aguas bebeodoMinho^yma^uDoU
(ro.
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8,

No trage ac ueldade acreditadía,

Faz que pareça mais feroz guerreiro?

Dehua tèfta de lobo a fronte armada,
O reprefenta lobo verdadeiro.

A formidável boca defgarfad<i

Nas fauces moflra o dente derradeiro;

Osolhosdas peftanas naefpefura
Se vê qual pinho arden te ênoice efeura

Seguèo Maronio, velho.mas valente,
t

Que dominando largo fenhorio
Poronde leva o Tarnagaa corrente

Celebre nome deu ao Marão frio.

Com branca barbaridade fio* ecente

Finge do nobre afpeitoo grave brio;

Hti dragão por emprçza*trasno efeudo
Do peito bravo pregoeiro mudo.

io *

O corpo da batalha tem por forte,

Adfpirandodally a altas façanhas
Da fria Beira a gente inculta>& forte

Duramente criada entre montanhas,,
paos,que fogo toftou^eagudocone^
E de feras crueis.pelleseflranhas
-A trazem ao cambate prevenida,

M^is durapafao golpes que polida
Por



I Canto tjuàrto. • jj

wot vários Capitães vem governada;
Hermínio a todos principal cabeça;
Que he deHerminiafenhor,ferra neva-'

Onde o quête vera'6 nSca começajfda*
Trai fobre as armas banda leonada,

CUie quer que por cór fua fe conheça
De pefíoa gentilidê fofto gra ve,

Na guerra fero^mas na paz fuave.

iz*

/Ventes oito mil rfrouxe cónfígo;

Iunto delle fe vê com vulto irado

Arganil fojte
3que ao maior perigo

Trás fempre o coração aparelhodo
Tmha somente htím olho (q enemigò
Golpe o deixara do outro ià privado*)
De triunfar, ou morrer co firme intéio

O feguem feus quarenta vezes cento»

13
Dutros tanros,& mil guião Gigante
Bolano fero,com foberboafpeito,
Que o campo de riquezas abundante
luito ao Mondego claro tem fogeico.

A eftefeguio Cardiga efpofa amante
Procurando abrandar obravo peito,

Que defífta das armas lhe rogava
Porque a morte 4 o efpsra adévirthava

" """' Com
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x 4*

Com ardentes fafpiros o acompanhai
Mandalheellcferozjquenâopfofigai
Nos campos a deixou, q o Tejo banha
Que inda celêbrao nome de Cardiga.
Co férreas maças de grandeza eftraiih*
Víados a vencer força enemiga.
Da afpera ferra,mil conduz Tapeio

$
Inda que v elho de temor alheio^

Efle em duas bigornas que pufera,
Para formar as armas com que vinha*
Emdous vefíjihos montesas pudera
Fabricar com hum malho que sô tinha|

. Que aos robuflos núniftros fácil era
Poder lançallo à parte que convinhaj
Efte por annos fei, Ancião chamada
Por valente &por fabio reípeitado«

Com mil da eftremadura acompanhava
A bandeira Real Abrando velho*
A quem de General o baftSo dava
Prudente o Rey,fíad.o em feu cõíélhoi
Dos melhores cavallos ordenava
Forte efquadra5,& o bellico apareço
Dos ca valleiros eram lanças largas,

£e5? ÍQbçados |iboês,leve$ adargas;



Cante tjturtô ^%
17*

>s efquadfoês chegavam de Altfmtcjo

A continuas batalhas coftumados;

Em cujo coração ferve o defe/o

Ce verfeaosenemigos afrontados.'

VeflidosdecouraçasjCom defpejo

Via vaS férreas bèftas, & terçados;

Por forte a retraguarda lhes cahira

E a fer primeiros os chamava a ira.

18.

)oze vezes qiiínhentosjbrava gente*
-ArgilgaIhardOi& forte conduíia,

A quem a verde idade em brk> ardéntá
Primeiro buço apenaspermittia.;

Amante ao mefYnopafib>que valente
Co amorofojo guerreiro compettia,
.Ecomgêtil esforço em qualquer parte
Nelleguefíêa Anior^namora Marte.

19.

[Quatro mil guia Alvito valerôfoi
Que o Cavalleiro chamam dadõzellaj

Potq em hum bofque co valor piedofc

Livrou de hu bravo tigre aLaurabslla*

Daquelledia(vencedor glorioíb

Maisquedofufordelle>doamordellâ)
Vefte a pintada pelleportorfeio;

Brazão que o fas galhardamente U\ o-

povs
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frous mil do Algarve o forte Alvor trouxe

E cô os de Alentejo fe ajuntava; (ra*-

Robufto em membrosj&bifarroera!
Maso grande nariz o desfeava;

A gente dura nas batalhas fera

Com tam rara deftre^a á funda víava^
Que fazia ordinário mantimento
Da veloz ave, que cortarão vento.

tu
Outros Príncipes vinhãoq deHifpanos
Rêys dtlatavaõ troncos generoíbs;
£ poíTuiatt) campos Lufitanos

Por grade eftado,& por valer famofos*
Efcurecido tem feu nome os annos

De façanhas illuftres invejofos;

Mas não pode faltar nunca a memoria^
Que hoje cõferva de Arminilda gloria*

22.

Era de Real Cangue alta Princefa

DosmaisinclitosReisqteveHefpanha
Dospayserdou menina co a nobreci

As terras que d Nabão fuave banha.

Nos annos juntamante,& nabcHe/.â

Creciaao mundo -riiarivilha efiranha;

Pena das almas,& dos olhos gloria.

De quem ú m^is o amor ceve vi&^ría;
'

0oíáâ



Canto yuárto. ^
Defdaprimeira idade o mundo a vira

Sempre adfpirar a duplicada palma,

q contra Marte,8c contra Amor Veftíra

De ferro o pcito 3
de diamante a alma.

Ainimigos>& à amantes igual ira

Vibrava a bclla vifta em doce calma^
Qtíeneve>&fogo variamente encerra

Temida em paz,& íufpirada em guerr$

24-

Diana mais fermofa exercitava
Valentes brios bella caçadora;
E mais que as feras que feguia,bravaj

Nosbofques era antecipada Aurora»
Cruel contra íi mef/na nao negava
O pfe fecundo emulação de Flora
A feca area,que em pincel Vagante
Participou transformação fragrante*,

25
Com Ieys diverfas morte prevenia
Em três aljavasquando menos feraj

Huaque ebúrnea do ombro lhe pendia
Duas qtie Amor nos olhos lhe pufera,

Cua matava só quaridoqueria,ÍE cornai outras quando não quisera; !

Os corações caçava em laço bello

Que armou $m áureas ondas o cabelIoJ

G Nig
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26.

Não era de Bellona a vez príimira

Competência gentil em capo arn)ada$

y Porque jà vira àBetua ribeira

De rrofeiosinfignes adornada.

Com titulo a aplaudia de guerreira

A fama em claros feitos alentada,

Nome,que aonde teve o fenhorio

Confecva a ponte de hu pequeno r iú»

|\o mefmo pafíb bella,& bellicofa

Outrosdous mil daeftremaduraaHfia^

Ameaçando morte duvidofa
Na dura efpada,& na ferena vifta

Afsi por dous caminhos vi&oriofa

Vemàdefe )fa nao,masà conquifta.

Pois quando a pátria defender pretéds

Docemente feroz as almas rende*
28.

Arraial ordenado não feguía*

M^s á bella Princefa acompanhava}!
(Que quído armado forte o Rey fahía

Seguillo a amada filha coftumava.)

Com poucos feus(da guarda q £uia>)<

Arminilda cal vez fe adiantavaj

Afsíbufcando anticipadamento

Encontrar o cnsmígo cm brio ardente

KW
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29.

ampctréchado coche âque,guerfeifo*

própria esfera de Marte reprefenta

Difcorrc o campo Gorgoris ligeiro,

Cuja vifta nos feus esforço alenra.

Dragontes o governa a quem primeiro
Auriga a fama eternizat intenta,

Porque cõ novo ardil na Hifpana terra

Armados carcos aplicou â guerra»

30*
Trás o Rey Luíítano forte «feudo
Chapeado de ferro;veiíe armado
í>e g'ofías pelles,tem por dardo agudo
Hum meo pinho em fogo temperado*
Efpada larga,& o elmo fobre tudo
De vifbfas plumages adornado;
Quafi Gigante o corpo parecia

Torre que ao Ceo íoberba defafía^

Afsiftialhe Aucano valerofò

Pcllo confelho da madura idádéi

Atrevido a hum murzellotamfogoí(í|

Que cos ventos apófta agilidade*

A pátria leyno peito gencrofo
Pofpos do Grego Vlyflcs a amifades

E ao militar eftrondo fea> tardança

Empunhara co filho a forte lapça# !
^
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3 z.

Abria a luz as portas do Oriente
Quando o arraial marchado fe eftedíâ$

E o Sol formava raios mais ardente

No .Infido das armas que feria.

Os ligeiros cavallos facilmente

O Zéfiro por filhos conhecia,

Pois fe o bater das vnhasnáonotaía,

Que não tocavam terra imaginara.

33-

Formam vifíofa pompa varias cores

De bandas,de plumjgês, de bandeiras*

Arrogandofeo ar fingidas florei

Porque do prado inveja as verdadeiras^

Mas riuvcsjqueos cavallos pifadores

Fazem crecer com voltas, & carreiras*

Cobrem jà tudo^ou he que feleVanU
Soberba à terra em bifarna tanta.

O eftrondo militar, cue a toda à paftô

JEm ecchos efpantofos retumbava,
No feio de enfiai com voz de Mafte

As Tágides fermofas pertufbava,

TurbouaoTc|oobellico eftandaítô

Qlje na corrente pura reratava;

B detevefe humpoucoirrefoluto
Em ir ao mar com liquido tributo*



Cdnto terceira. 51

[Marchando o campo af si,chegava a gête
Que Atraídos mõte&Luíhaniaécerra;
Nãopuderaacudir mars brevemente
PeJIa diftancia da fragofa terra,

H^mêsde vifta,& coração ardente*

Wais que a dourada paz defe jão guerra;

Mêcorvo he capitão, Mencorvo forte f

<] catres vezes mil poé medo à morte.

Mas fe efta guerra Marre-*o&tfaAmortra-
Ao Grego vlyíTesco maior perigosa
Poi* tantos mais rigores ameaça
Quanto mais encuberto heo inimigo,
f entalhe Drantes, qual oRey à praça
De ar m>s fahio^s que levou coníígo;

Qtnm bifar a o feguu a chara filha

Das almas iuz,dos olhos marauilha.

37
£ m^trage belíteofo lha pintava
Brandamente feroz,bella homicida;
Nevadas plumas, relu ente aljava»

Purpúrea cot ta de ouro guarnecida.'

QualBeíIona fermofa.ou Vénus brava
Arbitra- a doce morre, ou cruel vida,

Num alazão que os ares com dcfpfèzo

Pifava ufa ao do fuavepezcK

G 3 A tais



À tais rezoc? o cego Amor que via
De Vlyfíesdefcuidado o peito brando^
Pa mea Lua ebúrnea que trazia

Foinojuelhoaspontas ajuntando
Ao coração fazendo pontaria

;
Defpedeafèta de oufOjquepaflando
Porrefiflenciasmil,com dôrfuave
Podeferir aquelíepeitogravc,

Sentiofe laftimado brandamente
O Grego Capirão^mas ardilofo
Não perde a vigilância conveniente
Ao militar aperto riguroío,

Aprefta as armas animando agente,
E manda que Nabancio valcrofo

Com algusfiyaadefcobtiragusrraj

Ocontrariopodjr,ofit!Q,ate.rra,

40.

§ae intrépido o Grego^acompanhado
De cento^que animofos efeolhera,

Numbrmto ricamente eajaefado

Desejo filho de Aucano âVlyíTesdera,"

f Com juvenil fervor pediaao fado

Asemprefas maisarduasquspuderat
E par*aacçao m uor> mais repentina

<2om numztofo campo feimagina.

Mas
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42.

Masoamor,queem Vlyflesfs ateava,

E sò a feaugmentar tinha refpeito,

A di verfas batalhas incitava

O coração que via jà fogeito.

lá rendida a vontade confeflava,'

A furto da rezao,o doceaffeito;

Que hum cego fogo feu valor cõquifla*

Podendo taato a fama como a vifta.

43-
Na confufao onovolaberinto
De íi mefmo admirado fe lamenta!
Seamor não he.q heifto,poisq finto-?

Efe heamor, cm mim q effeito inteia?

Se intentadano, Aeu.como o cõfínto?
Se intenta deIeitar,como a tormenta?
S c he vo!unrariapena>que padeço;
S cinvolutar ia, porq ao mal meofFreço^

44*
Hefuror;mas ttaohe,quetemoodano:

Si hs furor, pois vendo o danoso figo;

Ner podefer amor,porque tnhumai»
Me moílrara a Penélope ene migo.
Mas fe elle oprime o coração, tirano^

Por mais que a feusaffeitos contradigo
Ernque meculpo?mifteriofa culpa.*

Qjieno próprio delido fe difculpai

G4 Ho
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45-
[

He amor;mai não he, que amor infla ma^
Eu afriotemoreftou fogeito;

Mas ay,q pouco
5
&pouco finto a chama

Que jâfeeftende, jâme abrazaopeito»
Àh,q he neye.&hefogo^pois que ama
Se ve gelar,& arder no meímo effeito;

. Gram milagre de Amor, que facilméte

O fogo terna frio,a neve ardentel

O vivamortcôpenadeleitofa,
Quem teus ofífeitos variosconhecera:

r^uam falfa^uam cruel, quarnpodefofa
líe^cego moçojtualey fevera.

A infelice lliôn foraditofa

Se eu deantes tu* força conhecera,

Porque com taisrezoês adifculpara*

v Que nunca por Helènafe abra2ara#

47.
Teu me confefío; en efteprefupoflo

Bem poffò defcobrirte hum sô defejo^

Chegarne a ver aquellebello rofto,

Veja eu o fogo em q abrazar me vejo.

Mas^quãdoem tal eftremome tê pofio

A fama sô,quepeço?quedefejo? (te>

Qyiero acabar co avifta?ay venha a mor
Que hc melhor vida cam ditofa forte.

Porem



Canto qudYtú. 53J
49.

Porem í'em mim Penélope defende

Eftesdifcurfos vãos,que digo,cègo?^

Schíí puro amor co outro amor feoffêdé

Como a cõtrarios dous hfia alma écre-

Corno meu coração dé íi pretêde (go?

Fazer em duas partes jufto emprego?
Loucoes,Amor;mas ay,q nãoes louco*

Pois ao muito 4 pòdes,tudohepouco%

•Quem,fe não tu,do Olimpo luminofo

E m varras formas trouxe ao graSTona-'
Quê aDaphne rédeoPhasbo gloriofo(ta

í

Que aMarceenredou
?
seprearrogãte?

Quem cingio roca a Alcides vaterofo?.

Tu )
cêgoLince,tu

>
rapaz Gigante;

M as ah,que vej o,vencedor aftutot

Que e fim sò defenganos d&por fruto»

*'•

Enredo ha teufavor,tuafee mentira;

Sonho apromefía
5 rifco a fegurançaJ

Veoabrandura,que disfarça a irá,

A conftancia maior. maior mudança.
Sô quem não fabe o q es, por ti fufpira,'

Só de erros teu poder viâoriâ alcança»

Não da prudência q conhece as fraudes

Qus nos priaci^ios doceraete-aplaudes.
Is
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Es caçador aíluro a incautas avesj
Lobo voraz cm forma de cordeiro*

CrocodiUo com vozes maisfuaves*
Afpid em flor,amigo lifongciro;

Doce minifíros do tormentos graves,'
• Guia traidora,falfo confelheirò,

Guerreira paz,& tempeftuoCi calma,
Que a fente o peito, & não a entende a

çj« (alma
Afsi de intentos vários combatido
Se detemlargo efpaço vaciHando;
Mas o defejo da re2ao vencido
As chamas queacendeo foi aplacando*

O Grego Capitão delia advertido

Ao ragradoHimineiofee guardando
A affeiçãa refíflio,que o perfuade.

Lhe fapWacrificio da vontade.

54*
Qual ofebr icitante a quem recfea

Na fede ardente a vifta da agua clarão

Defejandobcber.beber recea

A morte que a bebida lhe prepara;

Tal o Grego prudente fe refrea

Comtemor deofFenderaefpofachara
No defejoàmorofo que imagina
Agua a fen fogosa fua fee ruina.

E*s
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Eis no Orífonteclarofedefcobre
Pequena vela que miniítra o vento;

Ià no Ceo tocará no mar feentobce^

Pas ondas imitando o movimento*
Anhela ao porroj de aparelhos pobrei
Que otepo irado lhos roubou violêto;

Aareainvefte,&quando à terra chega
Se vê no maior mafloiníigniaGrega«

tf.
He fama queTelemacho prudente,'

Filho do fab ib Vlyffes oprimido
JDos amantes da mãy com brioardéte

A Pylofoijde Palias condufído;

E receando Antinoo juftamcntc (do

Pena do injufto amor, de outros feguM
Com armada ga!c,lhequiz dar morte

'

Encre Samo foberba^ Itacha forte.

M<is,omuizofoido eterno fado^
Ou ateidente incerto da fortuna^
Eòlo com Neptuno conjurado
Largo tempo lhcfez

f

guerra impofruftí

Ate que ao mar Ibèrio derrotado
Entre hua,& outra deHereules coluni
Ao Oceano fahio,& aly lhe dava
Amparo â vida o portaque tomava."

DO



De VlyíTes enviado âsprayas dece

Phinéo a fecoifeer os naiifcagantes-

Em cfonfufaõ Antínooreconhece(ft5tes
Qnc acht aoDulychtoem terras táo du
Porem nogravecafoa dftucia c?cce>,

E divertir procuram os amantes
De Penélope çafta^comcaucclla»

Ofcibáo eípoíb de que torne a vela*

Rçfetem eme Telem acho o governo
I>e Icacha> tem com tal pfofpçndade,
Que erdeiro iníígnedo valor paterna
jMoftra maduro fruto em verde idade.

Que a illiifíre mãydepois q cm nome
t>era novo bfafaa à cafttdade, (eterna
Da teara vida o fio refoluto,

Pagaraà morte o natural tributo.

Efie golpe femio tam rigurofo

Ogrande Vlyflrese^^ 11 ^ ^ pcito^

Que o coração capaz>&- valercfo

Para tão grave dor ioi vafo eftreitd*

Caufava ofenttmento laflimoíb

Na fiel companhia igual effeito

Culpando tódds afortuna efquiva.

O fado injufto
a
a morte intempefliva*

O quan%



3 ^quantas V' zes o fatal deílino,

u dia cm queiahio dos pátrios l*es

Culpou ira-ío o Grego peregrino»

Quantas áfuiia dos contrários mares.

O quantas ve.es do faber divino

Quti «irgiur juízos fíngulatesl

S^iao o defvi ara o entendimento ^

Donde o levava o grande fenumento,

>ara o Ceo>da fortuna fe queixava-,

À ter a as triftes queixas repetia;

Ao mar com anciãs juftas perguntava

' A verdade da penâqueíentia-,

Se euameCma corrente,ô aguas.lava

Itacha' doce quando o Ceoqueíia 8)

Sevos moveis a petição piedofa •_
„

Novas me dai de minha amadaefpoU*

9izei>fe ainda com chorar aufente

Ondas ao marde Ionia multiplica,

Qusdo Eiytbtèo vençam a corrente

Onde em pérolas faz a Arábia rica?

Mas,poi«náorefponrieis,jáclarametÊ

J^oO mal efTa repofta certifica»

h vi^r,porque avidaá maiorpena

Peíentirque náofimo me Çong"3

^
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O fado executivo cm teus rigores!
^Como te empenhas em cortar violenta

O £ruiroacerbo
>& por abriras flores

O quantas efperanças leva o vento!
O prenda íbberana>de maiores
Annos merecedora! o fero intenta

Devia a parca de feu golpe altivo

A minha vida>ferreapois que vivoJ

6S
Ouve névoa mortal que a hum vivo ratq

Deteusfermofos olhos feoppufefle?

Ouve neve cruel que o fértil maio
De tua rofa,& Iafmim dcfcompufcfle?

Ouveaccidente fero $
ouve deímaio

Que a teus galhardos brios fe atre veíFe?

Ay,que da morte foi fútil camélia

For vencer atreverfeâ rainha eítrella*

66.

MaSjComo dos F lifios a luz pura*

Deixandome fem luz, alma bufeafte?

E a que me tinhas dado fee fegura

Sem me levar conngo,quebranta(le?

Porem fique cu fem ti cm vida efeura^

pois que o feliz caminho me moftrafte^

E eu fui o qus cruel deixei partirte.

Porque não cbego a mereces fegutrtc*

Âfaj



Canto parto 5<$

Ifsiá forte àccufa cm voz pledofa;

fim quanto a Grega gentelevantaYa
]

Depinhosgrande pyra,quepompofa
Com aciprefles fúnebres ornava*

Ardendo de Sabá myrra cheirofa,

Crato,gram Sacerdote collocava^

Vi&imas varias no alto fronúfpicki

Os manes invocando aofacrificio*

68.

^ualfeo amado corpo alyeftivera

Aplicam fogo á confagrada pyraj
Rápido bufea a fuperior esfera

Ernre famoíos círculos que gyM*
A matéria obedecera chama impera^
Repetida fragrancia,oar refpira,

O bufto os efquadroés cerca três vèZôá
Ferindo o Sol nos lúcidos arnezes*

69.

;aflTou hufri dia do trabalho a gente,
Em que fe ouvirão sò vários clamores}

Inftrumentos diverfos triftemente,

E fom defiemperadodeatambotes*
Co jogos(refpõdendoádôrvehe mente)
As honras funerais foraõ maiores»

SeosGrcgos não chamara ao qcõvinha

O Lufitano que marchando vinha*

fim do quarto Canto.



CANTO V.

ARG VMENTO.

SegueNabancio pello verdepradt*

ji dama queguerreira lhe fugia;

Idas necefsita de bujcar armado

*A vitoria que Amor lhe prometia:.

Embaixador vai Vloto } acompanhado

Da que entre os Gregos maiorpompa aviai

Vofacrificio a caufa conta jlucano

Em que o Key fe occupava Lufitana,

;? Ntretanto Nabancío,que esforçado

^Notava a terta,o campo defcobria,

Mais que dos feus,do brio acõpanhado
Os vallesde Bucellasdifcorria*

Do trabalho continuo fatigado

Se apartava da forte companhia*
Bufcando da agoa clara o naciméntã
Q£e entre pearas quebrava o c»rk> tézò

~r~~ Hum
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ítinr bosque penctrou 9 queardcnteeftíd

Não privará jà mais de primavera;

Nem os Phebèos raios do roíío

Que o primeiro crepufculo lhedefa*

Deviafrefca fombta a bíi mont,effíò

Quede vndofo criftal o enriquecerá*

De qUegoaavamiírios>& efpadana*.

Narcifo em flores,& SifinU emcaais*

i feyo mais vmbrofo da efpefura,

Penedo tofco dura fronte erguia,

íS^e pardo Oriente d\híià fonte pttfK

È nv liquido criftal fe desfazia.

Das ervas
?8cdas plãntasafrefcura >

O que lhes dava humor lhe agíatíe&V,

Veftrndoõ de efaipondoihe grinaldas

^Tecidas defrondofas efmeraldas*

loVmun<íoravozda clarafoíué

Para os cníhtscorrentesoguiaVai
Qoandahna dama que baxarato moáté
Em ttagèbèllibófafe moftrava.

Seguiôa o Greg •; & pondofedefrofttô
Entre ás q hum mirto ramas iirttiôcfâV4

«Bfpcrar encubertadeterbiinâ

A Aventuraque julga peregrina» —
h

~~
' H * Hum



Hum monte de diamantes nacelac?*

Bofque de brancas plumas produzia;

Banda de nácar do obro à áurea efpadí
Atrêfulgente peito dividia.

I
Purpúrea veftede ouro recamada
Succefsiua do arnê* fe defcobria,

Avara à vida do coturno breve
Que enlaça é pouco efpaço muita neve

6.

Nemlança,nem o efcudoaly trouxera

Que hum fénix por emprezaretratavaj

JNa folidáo do monte fe atrevera,

Onde achar enemigos não cuidava*

Chegada âfonte que bufcar viera.

VA dourada vifeira levantava,

i a terra agradecida ao raio puro

Deu por bé conquiftado o verde mufto»

7-

'Anhelame chegou,& o Sol que ardente I

Feria do lugar roais levantado,

Em chamas acendia docemente
O purpúreo do roítodelicado;

B quando a força de fem raios fente

I
Afermofuradomimofoprado,
Se outras flores pri vou da tôr nativa»

N efta rofa aníra^á a a feziruis vi va.

Aaltí
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8.

A alta bclleza,que o galhardo afpeito

i Eatrc di verias graças tinha vnida

Ferira ao mais robufto, Sc duro peito

De fuavede amor cruclferidaj

cj muito pois, fe o Grego fepreobjeitQ

A fécas amorofas $ não duvida , <

Render a vífta,& pella vifta logo

Bebe na fonte deagoa híi mar de fogo*

9*

A peregrina imagem,que oftentava

Do lumeceleftial hum raio breve,

Parta veloz dosolhos que admirava, •

Com grata força ao coração fe atrevei

Sô efte palpitando procurava
Mudar fe ao peito amado em Vooletfô
Que no mais fem acção, & fem fentida

Ficou Nabancio em velia divertido*

10*

Daquelle extafí$,breve fe amorofo*
Temor odefpertava quepíígente
O tinha já da Ninfa tam ciofo,

Que guafdalla quifera da corrente.'

Ou porq oturoNarcifo maisfermofd
O nutn:ro das flores não augmente,
Ou porque á bella imagem que fingi*

Xhe não levaffeaagoaque corria*

H: Témíá



Vljfsiffo*

II.

Temia cm chutf i de xuro ao grão TonStô
JDaphne a fingia aÁpo]!o,&cjâfeguiír6

Quedmefmo Amor fegudavezatoãtô
Se efqnecefíe de Pííches,quãdo a viffe.

cReçéa< a que Boreas arrogante
O furto de Orithu repeti (Te/

E quiferá encobri lia em hum momento
^AaCèo^ao Soli ao próprio Amor,ao vê-

i*. (to>

Ella em tanto na fede qtre a afligia

Fez vafo criíUlino da máo bella;

Que(indaquetam de neve)pa?ecia

.Inltrumento melhor para aeendella.

Quando- impaciente o Grego já fa-híà

Das ramasquôo occultavatiiadetella*

J^etente,Kinfá(dÍ2)que conjecturo,

Que às de beber a mão por criftal purôg

Levanta fe a guerreira vateroía

Metendo mâoá efpada,masrepâfa
Que legue ao Grego agente bellieolâ

De qelle entrado o bofquefeapaftarai
Hum pouco perturbada,não medrofa
Para os feusíe retira,que deixara,

Seguea Nabanciõvmis com vío intento

Que sò pôde alcantila o penfímêt^

7 :

m
- Aguaf*



M
Aguarda (lhe diz elle;efcuita,efpera,

Porque fogesyíe foges de hum rendido?

Não felicites creditade fera,

Quando o tês de Deidade merecido.

Foges çruel
5quem Deofa te venera?

O fe/ames mente permitido

Ver a belleza que divina adoro,

: Sê que eíleaíFecloolFendA teu decoro.

H
Ainda ccrres?Ninfa Jhonrâdo prado;

PorqeíTecurfo ingrato nao fufpedes?

Se neffb áureo cabello vou atado

Fugi^deixafme atras,emvãõpret êdes
Vé

v que neffe defdern tam porfiado,

Obellâfugitiva,sò teoffendes,
Po«s femcaufate canças>& aventuras

A planta delicada aefpmhas duras*

ré.

pois queteei de ajcãçar, porq não paras?

Dulâfsimaoccafião de minha penas
Sò quizera*de ti que m.e ercuitaras

A quanto em verte a forte me cõdenâ;
Olha, bella cruel ,que fe pararas,

Pudera f«c que nefta fel va amenái
Mas querome callar, porque efte aleto

As azas com que voas dà mais vento.

H 5
Eila



tflyfsifp*.

Ellaò favor dosfeosem tanto invoca
Cum pequeno inftrumento que traziaj

Que merecendo alento à roíea boca
Hpirito fonoro recebia.

Toca,8c a penas apreflada o toca

Quando o veíinho valleáefcobria

Em valente eíquadraõ focorro breve,'

Com q a encurtar o paflb jà fe atreve

JVolta Nabancíoaosfeus; naoquefugiffe

Decomer^ra emprefaque bufcava f

Mas comorefíftencialha impedifle

Poder pata vencella procurava.

Como á guerreira jà num baio vifle,

Sobe ò mur?ello queEuritòn llje dava,

Anima os feus,&bufcao Mareio jogo

Corn peito ardente em duplicado fogo.

Nem hns.ne outros querem que fe vejíj

Qpejfao para batalha provocados,

Quando o valor de cada qual defeja

Os fucceíTos provar mais arrifeados.

Vnanimes fearroj.im â pelei

i

Somente de fimefmos animados,
Com ordem taUcom tanta valentia,

Que admira entre d poucos tal porfia
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20.

Ia no dana comum a qualquer parte

Com roftos vários fc offerece a morto
Sem differençaduvidofo Marte

Mimftrajgual a todos cruel forte;

Forças iguais a cadaqual reparte,

Ecadaqual com animo maisforte

Bufca feroz em ira porfiada

Fim valerofo na contraria efpada,

21.

Mas~om mais brios Armínilda brava,

QLje conduz avalente companhia.
De igual partido não fe contentava*"

Que a palma da vitoria sô queria;

Com exemplot & rcaoés os animava;
l^nçandofeonde a guerra mais fervia
Qnal irada leoa ,que pretende
V ingar os filhos,que o paftor lhe oflfede

2 2.

Aqui me tendes certacompanheira
Qnenosbellieas trancei maisforçoíbfj

OfFe recendo a vida fbu primeiro}

Pelejai Lufitanos valerofos.

.Afsid^iaainrfitaguerreira (ri&ftn,

Vibrando a efpada em golpes tamf «

Qwe raio pareciaful minado
l>o facto Olimpo quando mais irado.

H4 Com



23.

Ç!om ofgulbofa v;iftaandabufcanda £J

ê Os principais,que da contraria gente
Scvamem claros feitos /inalando,

Sem perigo deixar que não intentef

Cheg^a Nab^cio forte que exhorfida
Aos maiseftâ com animo valente,

E acquirindo a feu nome novagloiia
Faaduvidofó opezo da viçaria*

24.
VoJta o galhardo Grego em hum inílãte

Aodurofom da efpada peregrina,

Que brilhando efplendores rutilante

Línguas def^go ardentes imagina.
Acçoês medmdo v,alerofo,& amante*

; QKenosqaeres(lbedi&)PaiUs divina*

Em q,guerreira Deofa te offendemos,

3 Qu? armada ê capo cõtra nos tevçmos^

%$>
BUa chovéndogolpes entretanto

n
Do Grego as duras armas combatias
Gravida nuvem nunca globo tanto
De meudo criftal à tetra envias

,
Qtjandode híí golpe lhe r5peoClo3ta

• A fieira que o rofto defcobria-,

Ah inimigafdiz Nabancio ^ efpera,

Meoíos na efpada,oue na vUUfe-ra-

« '
- 2 B Se
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5e matas com a viftaque he mais forte

Come/ias atmas vãs que folicitas?

Ou de que ferve dar a tantos morte,
Se frechando bellezaos refucitas?

"

Ma ta por hua vc«,que melhor forte

Será morrer de todojnaõperrrittas
Segunda vida pois tiralla ordenas,

Que he muita crueldade untas penas%

17-
Quizera elíadeixallo fem demoras
Hleo combate pella ver dillata;

Quefinto(diz)ô bella encantadora*
Queo coração em doces o rifões ata?

Se a gloria queres ter de vencedora,
JDeixa eííe ardil in jufto,que me mata t

Soltame o córação,que não he gloria

Pelejar com ventagem tamnotowa.

Soltame o coração,<loee homicida.

Doce de amor guerreira, Parca bella;

Queresque fem defenfa perca a vida?

Pois não te ha de v^ler cffâ cautetlai

QH$ fem averencanroque meimpidat

lá quema tiras^faberei vendella

Em teu§ braços morredo,& por vêtúra

Me daraõ vida em vez defepultura* ^

Afc*



Vlyfiiftê.

29.

Àfsi dizendo.com Marcial eftudo

Abtaçarfe com ella pretendia

Procurando tomar no forte efcudo

Os golpes,© furor com que o offendiaj

Tal vendo do enemigoo ferro agudo

Quem defenderfe inerme defconfia

Com ligeireza a elle fe abalança

Podo em tomarlhe as armas a efperSça

Mas ella prevenida a feu intento

O ligeiro cavallodefviava,

E mais veloz.que o leve penfamento

Entre as efpeflas armas feembofcavas

Nãopor fugir de feu poder violento

A íingnlarbatalha recufava,

Mas porque,maisciueabe11icofa furta,

Temia delle hõa amofofa in juna.

Quiz fcguilíaNabancio,quando oufido

Milleto fe lheoppoem com forte laça;

Rebatea oGrego,&pello efquerdo lado

Comduroboreao Lufitano alcança.

Valeolhe a eoura de que vinh » armado,

Mascaeêterraz&o Grego, q vineança

Confeguirpôde,fem quenellainfma.

Bufca a guerreira , q perdco de vifta.

Im«



Cdnto quinto 62
3*.

Impaciente na perdajqualfuriofo

Difcorreocampod hííaà outra parte;

: Qual Marte armado vai» nus amoroío.

Ou qual Amorveftindo írmas deMarte
Ià da fortuna, jade ííqueixofo,

Comoò cruel,pudefte afsi efeaparte

De minha vifta (dh) cm vãobufeada,

Eras ventoaras fõbra,fònho,ou nada?

Bem como o caçador a que fugira

Q^afi das roaosacaça,acelerado

Fatiga o monte>& onde fe encobrira»

B^te as crecidas moutas co,n cuidado;
Afsi Nabancio corre,ardc,fufpira>

Tudo vifto deixou.tudo tentado,
Mas com mais anciã pois acaçabeíla*

E juntamente a fi febufcanella.

Os feus anima a intrépida guerreira*

F: com porfia só da guerra trata t

Tudo atra veffa com furor ligeira,

Corre, ameaça, fere^desbarata.
Tornou a aver Nabancio na carreira,

Seguillaquiz.&a penas difíe^ingrata;

Quã^o.chegado a efporaao veloz baio

Defapareco^uaUu^ente raio,

Fai



Vlyfsiftol

Foifaíoaosqenconcrou^aNeutanfoptÇ;
Decepa quaíj de hum revez hú braço;

E em hua ponta vira Arzenioa morte
A nSo íherefvelar no peito de aço»

Na cabeça a Leotèr ferio de force»

Que nao tornou em fi por largo efpaça
Cò quito hu elmo opay Clitõ Ihedcc^

í Que mátioiefeg 1 rança prometera^

Cereaon a, o$ Qcego $ nova -t» en te i r ados
No deftfoço cruel que vai fMendo;
£ Nabancio veloz acode aos br-*dos-

Que confundia aly o marte horrendo;,

Káa n* dei* eis fugir (grita aosfold 'dos)

Não Fuga^pórçm viva; tna& rompendo,
Ellapor t^dos com feroz combate
Carreira faz por íima dos que abate.

¥£»
Ríoque de alto monte fe arruina,

Tormentaetn chuva &raios defatada^

Afpera ferra,queco Ceo confina
Selva em plantas antiguas intricada;

íftdurecida ao tempo neve Aipim,
Chama ao furor dos ventos agitada*

Furiofo mar,8ç diamantino muro
Lhe fora larga efírada>& vao figuro

Na*
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3*-

âbaíicio pella Voz,que os feus auíma,

í. ruí or tíi que no peito encerra^
F 'cniqu^emerariofe reprima*

<À deitada paz btilca na guerra.

i tftdá qualquer deJlesdçfeftictiâ,

1 u/ ;ila cj it coasartoas treme aietrâj

Mas rtáfuná fnaior,o maior dano
Aialíu o Ceopor méôfoberaiiQ»

39-

ra va tormenta dece repéntittâ I

Em agua*ventos,& Iro Voes desfeita^

Qnalfoi depois 4 quea moftalruinà'

Dagram Roma impedio yquaíIfogeitâ
E m nenhum delles o -valor declina > I

Nem a porfia fa acha fatisfeicai \

Mas,nãovalédo efimquâtoasésFoífái
t)a tempeíiade prevalece a força.

40 *í

igais os valentes touros,qtie no prado, ,

•Se tem á vifía a defejada prenda
E o vaqueiro osaparta, mais irado

Sae qualquer da pertinaz contenda»
Epof moftrar que fica âventajado

(Pofto quéo outro mais feroz ootféctel

Pára nova peleja aportta venfaia

NotspncQ antiguoda robuftafaiâ* .



Ylyf^fál

jdísi todos fe apartam vencedoresj
Porque foi duvidofo o vencimento^
£ quando fúrias vibra o Ceo maiofeô
Woftram para ferirfe novo intento;
Mas de armas reprimidos fuperiores
Cada qual bulcão amigo alojamento)
Ecom mais preffa o Grego procurava
Dar a VlyíTes o avifo que efpera va#

Brevemente chegou,&osque trazia
Em braços dos piedofos cõpanheiros
Foram da guerra com que o capo ardia
Por bocas deferidas pregoeiros.

Encarecem os mais a valentia*

O nobre afdor dos Ly fios cavalleiros

i D lhua molher na fortaleza rara,

Qual em Troiano peito nao fe achara.]

4 *'

2^^tiotei(dÍ2Nabancio)quefeguro
Sitio nos deu decreto foberano,

Poisqiiaílem ilha eftà,cercadoo muro
Qaedeôdas foinaoTejo,&oOceànq
Sò breve termo (aonde o ferro duro
Provamos do valente Lufírano)
A terra continua; &alydefeza
Piovidapoz também a natureza;



Canto quinto. C^
44.

impenetrável boíque não confente

Comunicarfe a contrapofta parce*

Senão por juto a hu mõte^onde a core

De vagarofas aguas a reparte* (te

Aquelie pano eftreito pouca gente
Defender pode com esforço,& arte}

Occupallo devemos fem tardançai

Quenifto vejo a vnicaefperança.

\iú diEendo;Antmoo,que ardilofo

Quiz evitar a guerra que temia;

Bafando volta a Grecia,como efpofo

Penélope alcançarfe prometia:

Por divertir a Vlyfles valerofo

Em cerra tam remota, o perfuadia

Que efeufafle o perigo,em q íe engana
Cum bodas da Princefa Lufitana.

46.
^efucitou Amor,& alta vitoria

Cuida de Vlyfles ter,pois liberdade

De Penélope deu fúnebre biftoria,

Que acreditava Antinoo porverdadej

Masaque«ella deixou doce memoria
Inda fortes prizoês pu nhaà vontade
Eeftava vivaachaga laftimofa

3 a morte lhe caafou da amada efpofa.

íogo



47-

Fogo âc amor nevado,& neve ardente
Bm feu confufo peito morre>& arde*

lá fe anima, jà pára, juntamente
Àmorofo

l& cruel forte^ cobarde;
ISÍo mefmo que procura não confentêj*

Impugna o logo, contradiz o tarde,

O iminente perigo foge,& ama,
E do fogo que acende teme a chama*

48.

Como do mar as ondas rebatidas

Pella área na praia dillatada,

Tornam atras>& de outras recebidas

A repetem com força acrecentadaj

Afsi do amor as anfias repetidas

Quebravam namemorialaftimadâ
Com Penélope charajmasjcrecendóii

Em vigor novo a hiao combatendo*

49-

E qual incauto pâffaro,queem rede*

Oii tenáz,vifco, cae onde fe enlata

Qu^ãto mais bate as azas
5
maisfeimpôaô

Quando livrarfe inrenta>fe embaraçai

Tal quando mais favor arezãopede,
Quando para fugir mais meos traçai

Entre hum cego defejo mal diftinto

Tece o Grego a íi mefmo o iabehntHo
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50.

Àfsícreceo Amor com doce Vento

De ambíguas rcfíftencías alentado,

Cobrando vigor novo,novo aknto
No meo dehu cuidado 5outrocuidadoí
Combatido do grave peníamento,
Dos fens em rezoés juílasconquiftado*

Vê finalmenteViyfles quanto importe
Procurar paz do Luíltano forte.

Foi digno embaixador PIoto efcolhidò|

Vnico filhoique de Irene amada
O claro Eumenio tevejConhecido
Pella £acundia,que igualou a efpada^
Aparato levava,o mais luzido
Qnepateceo convinha à embaixada^
E de gr nde Valor alto prefence
Ao nobre Rey da Luíitana gente*

ifferentes defpojos lhe levava
Qoe Prumo logrou quando Ilíonèfâ|

Matéria preciofa acreditava

Are ificio admirável cornpufeta.

Mas o§ demais valor a ventajava

HuabâxclUdeotiro^que trouxera

De Ithaca Vlyfíes,em q ao metaí fíiid

O Valor excedia peregrino*

í Ápíõ*



5 3*

A prodigiofa hiftoria aly fe via

Dofilhoilluftredafermofa Alcmenaj
Por modo tara eftranho que vencia
Sutil debuxo da mais leve pena;

A jufta admiração todos movia
Cifratfe tantoem obra tam pequena,'

Ficando emprefa igua^rçpreíemallo»

A que foi no Thebano executallo.

54.
yenciaascobrasjâhydravenenofa,

sO Trácio Rey,dacervaaspõtasdeou*
O javaly de Arcádia temerofa, (foj

Da Nemêa o Leão de Crera o touro.

As aves da Stymphaliaprodigiofa,

O que guardavaoHefperidotefouro,
Caco Bu(Tyris,Aeheloo,Lacíno,

O Reyde Troya,o rnoflro Neptunino

y iafe Aig<?as,oHefpan hol Gigante,

'£uripilo,os Cécauros Picthmo,AmêoJ
As Amazonas, o cançado Atlanre,

Os filho? de Neptuno,Promethèo;
Lyco^o CerberojAlceíles^Theodamãieí

j

Cygno^urythojOsCercopias^&Nelèo
íimpreías dignas dagloriofafaroa

C5q aAkidesâlluflfc.o mudo acclaroa* 1



CãntVquintoi 6$

Chegou o Grego áo campo Lttfítaiíe>

Quafido junto do Tejo o Rey prudetd
Sacrificava hum touro>que cada annô
Dedicou a Neptuno a Lyfia gente.

Em bem ornada tenda o velho Aueatlo
O recebeo alegre>& variamente
Com praticas diverfas o entretinha
Era quanto o facrifício aoRey detinha/

57-
?òíque á Neptnrtõ(o Grego lhe ãtzh)

Sacrificais na Lufitana terra?

Eníinouvôs primeiro a policia

De domar os ca vallos pârâ a guerra?

Principio deu a voíla monârchia #

Como ao marodê Uiôn qnosdefteífal
Efte afto pio que fegredo efeonde?
Ploto pergunta^ Aucauo lhe refpondd-'

Câfsiilia^quô ditôfa companheira
Iupiter deu áGorgoris famofo*
Teve dellò a Calipfo vnica herdeira

Dos Rey nos q domina poderofo*

Atttava a nuy â filha de maneira*

Que por faber feu fado duvidofo

CóíiftíltaaChironfabidiCUjâfciettctá

Abonou entre nòs larga experiência



59.

Efíelhc diflequenos aflrosYÍaj

o(Se d figura aítrologica não erra)

QBP a corrente do Tejo a portaria

Hiiiníighe varão em paz,& êguerfâj

oQue o nome feu perpetuo deixaria

ÍNo lugar mais fublirae de alta ferra*

Queaefle digno efpofodeftínado

Tinha a Caiipfo o foberano fado*

6o.

C^incUq outra conforte lhe impediflfe

JNJovo Hyminêo,daria finalmente

O fado traça com que o mundo viffô

Que o fegujido ficava conveniente.

E que»por mais que a invqa tefiftiflej

; Capitão valerofojôc Rey prudente
Levantará padrão de tanta gloria,

4 infunda alêtoá mais felia memoria»
6t>

Não permittio arígurola forte

Que a ventura lografle prometida
Aniãy Cafíilliajporque agudo corte

Da Parca fe ra.lhe atalhou a vida;

Vendo chegar a intempeftiva mo^
De fervorofo amor enternecida
Eftas palavras com materno afíeíto

intre íufpiros arruaçou do pcitP-
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61.

I>ofto que o íufto Ceomc não pefmíitaí

, Verem Cal-pfoa gloria que defcjoi
E a efperança que cinhafe limita

Ncfle trunfe cruel com quejpelejo^
Efpero ainda, (& tudo facilita

A força mifteriofa dehum defejo)í

q não me ha de impedir a ^orteefcur*
Lograr por algum modo efta ventura.

No monte que mais alto fe levanta 1 O
Na enfeudado Uceanojpor onde
Movendo o Tejo a criftaitna planta
No matas guas^nao afoma,efcondf;
'Por onde me ha de entrar vérura fCta*
(Se aos aflroso fucceíTo correfponde)
Sepultem minhascinzas

?
quealy quero

Dos fados efperaro bem que .efpcrát

Aly o fílh<iyefpero,qt*è animada
$ft

Me conferve de amor 3o Ceo pieéofojj

Verei entrar a ventumfa armada,
E com ella teu fado venrurofo.

Pofto que em frias cinzas fepultacfa

Verei(fe quer o Ceo)iéu claro efpfcfo

c Alnianaqúeile monteàcimaleve*;
I Amor fef a, 4 a taato aaroorfe atreve:

Pedio
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Psdio que neftc puro faerificíô

Queaofagrado Neptuno celebramos^

procuraffemos ter o mar propicio

A fatidipa frota que efperamos*

Três annos ha q em véturofo aufpicio

Efiediaa Neptuno dedicamos;

Os Deofes façam vitimo o prefente

Dando tal gloria á Lufitana gente.

66.

O facri ficio jà vejo acabado; ;

Mas não he conveniente q á prefençá

Entres(fem te chamar)delRcy irado,

Hum pouco aguarda pedirei licença.

, Na tenda ficou PJotoacompauhado
D algus de Aucano.&ellcfem detença

- AGorsotisperfuadequeá embaixada

Ouça dos Grego^ dado a Plotoentrada.
*6
7 .

^4as Poíymjon va^ote jà zelofo

^Dafamaaqueadfpíravapclligueffat
Que embaixada hadeouvir(ihedizfu-
O grade ReydaLuíitana terra?(riofo)

I>e fraca gents, que no mar irofo

He íogodã fortuna que os defterra?

Breve tem a repofta emdousefifemos

Pu queferenda.ounôsa renderemos.

"«Io-
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68.

|Uluílfc Rey, (tornava foflegado

Aucano crguêdo a voz grave, &eloquc
Se falia Polymiòn como esforçado* (te

Eu devo difcurfar como prudente;

O cjem mim largos annos tem obrado,
1

A brios ju vente não hc decente;

F fora em ambos culpa darconíelho,

Ea como moço,ou elie como velho.

69.

Atègora,fenhor a'lealdade l

Qne te feguio no bellicofo intento^

Cui' à-aras fazer de tua vontade,

Sacrifício do próprio entendimento.1

M as (â no puro efpelho da verdade$
Que nãofofre eclipfa^veioartento
cj em não te acon eihar crrei\fupf ofto

Quq o Rey sô tê rezão, & não té goflo.

70.

Poisafsi como f deííeCeo luzente

A rcgiaõmaisfubl ;mehe íemprepura^
Nem ofereno de fua luiconfsnte

De terreftres vapores névoa efeura.

Tal o peito Real, a Pesià mente
De aflFe&os naturais vive fegura;

Olimpo fuperior onde nio chega

Tempeflâde mortal de paixãocêga-

I4 Reco-:



J^çconhe ço que tens certa a vitoria}

M as não vejo q ganhes nefta emprefá;
Não faroa,quãdo a tua he tão notória
Que^oem claro limite a mais grãdefa.

* Mão imerefle, pois nem efte a gloria
De teu animo buíca»nem riquefa

Pudera aver na terra, & no Oceano
Que pague deíla guerra o menor dano

7a -,

.

pçrdes(& he sò a perda em que reparo)
Poder dizerfe,ó-principefamoíb,
Que á rezSo furdo, & à piedade avara
.Te levas sò deimpulfo riguroíb;

Deixo as vidas q arrifcas/endo^claro

Que muitas rouba o marte ÍArguinofo;
E o juíío Rey d<hum sò vaíTallo a vida
Não julga por hum Reyno bê vendida.

Lite que te proponho.he dano certo;

Duvidofoo que temes mal feguro;
Quem averà q a prove,pouco eKpertoi
Tirar de mal prefeme bem futuro?

Quêporhíi vão temor, híi rifeo incer-

Be juízo guiado*não maduro* [to,

A dano fe exporá, que padecido
pôde {cr maior mal, que o roat temido?

Quan-



Cdnto çuintâl 6$
74.

Quanto ne melho r q admittrs a cbaxadâ;
Pois pede o Grego terras,amparalloj
Ficará Lufítania maispovoada,
Alcançarás hum Príncipe vaiTalIo,
E fe eftafc for delle quebrantada
Semprefica lugar de caftigallo,

Mas veja o mudo, quãdoâ morte ofiraj;

Que fua culpa o u ufa,& não tua ira«

r 7Ç
Equem fabefeo fado venturofò
Agram Cafííllia revelado,chega?
Se feraefteo Príncipe gloriofo?
A fatídica armada

$a armada Grega?
Sò quem prudência tem he valerofo*
O valor nãoadmi^ pairam cega;
De cuidar tudo o bom fuceflb pende,
E quem não cuida, tarde fe arrependei

Largos annos,íenhor, me dão prudência*
Fervor zelofo a t e fallar me inci ta^

De varias occaíioes certa experiência
Ante a grandeza tua me acredita;
Por mim te dão províncias obedíeciâi
Sem queconta!!a<;arezãopermitta>
Pois com tais benefícios ms levantas.
Quem? parecem poucas, fendo untas.

Mas
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77*
. ,

iMasfecom tu(k>quefes,guerratej4,

Porque acertos nos Rcys o Ceoinfpifa

E efpero que o inimigo tal me veja,

Qtfal ji fui de outros reprimindo a iraj

Vecâs,queindarneilbfaçocaufa inveja-

Ao que em robufta idade a fima adfpira

Dâ patria,&Rey a obrigação me esfor-

E nuca a bõ defejo faltou força. (ça,

Callou fe vero;& o Rey aconffclhado

De Aucano, &darezão,mãdaprud<
?

te

Chamar o Embaíxador,leva o recado

I>e Aiicanoo filho,Antello,diligente.

Be vários Capitães acompanhado
Enr digno aflento a todos eminente

aguarda o Rey ao Grego.que chegava
E, aííentado entre os mais^afsi fallava.

Príncipe Augufto,em que afamaefpera

Achar jufiiça igual à valentia, fphèra.

q em verte armado admira à quintaef*

Quando por verte a quartaUrga o dia*

Vlyfles>que teu nome jà venera

Tm ecchos dillatado, a ti mo envia;

VIyfles,a que aclama forte o mundo,

Itacha&ey & Grécia o mais facundo;
- For*
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Fortuna o defterrou dos pátrios hrèsi

(Que a fortuna tabé nosReys domina)
Hm tuas praias efcapou dos mares,

Não fem altos finaisda lua divina*

Com varaõ tanto glorias fingulares

A Lufitana terra o Côo deflina,

Claros aufpicios deu â Grega gentei

Que faberàs depois mais largamente*

Su
Agora a te pedir fou en viado,
Hofpicio empazaoshofpedes devida
Que,pois nos perdoou o mar irado,

Náo queiras.mais cruel,fcr homicida^
Não viemos 6 Rey,com ferro armado*
Tomamos terra per falvar a vida,

Que aggravo,ou q rezão haq te incite

A negar porto a que o Ceo o permute?
82.

Hum templo á grande Palias fabricámos^

Que lhe votou<teVlyfíe$âpiedâdei
E da chegada noflfa te avifamost
Porque informado fofles da ve*dade.

r
^

Nada.ò Príncipe excelfo,proctiramosí
Seni* aplaufo teu,tua amifade;
Queremos amparamos deftaterra

Por çeu côfenumêto,& não j?ot guerra

Mas



*?•

Mas fe guerreiro ínfíftes; quê fe entrega

De hum Rey apaixonado a força dura?

A natural deféfa nao fe nega,

Naoeftranhes fe Vlyffes a procura;

Pequenos efquadjpoes da gente Grega
ira poder te aventai àm por ventura*

Se tem por íí ]ú&\$$£\ifi sfpada 3

In vida fempre foi, nunca domada.

Porem, não queira o Ceo q chegttôauto
Teu peito com ímpulfos ngurofos;
Em Fe do que te pede hofpicio fanto

Teínvia Vlyffes eftes dois preriofos;

Efta baixella não sô r ato ao Xanta
Aos Gregos hofpedou mais Valérofos,!

MaundaemGrecia a hofpedes divinos

Dos etéreos affentos,peregrinos.

Nas bodas dôPetèo aos convidados,
E a íupker Fervio,que a elhs veio;

Pelêo adeu a Vlyffes quando o> fados

O deixavao Ir grir o pátrio feio.

Delia t*)oto,em quanto dou^foí^dos
Os does moftravam;& jâ de ira alheio

O Ltiíitano Rey lherèfpondía
Breves rezoês que grave proferia*:

D6
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8 6.

>ê condição Real he digno intento

Dar pa^ aos q a fortuna move guerra;

E para a que pedi* mais fundamento
Èm alta profecia o fado encerra;

Oxalá fe comprira»& tanto augmento
Naõ dillatara o Ceo a Lyíia terraj

Mas he precifa paraogrãde empenho
Informaçào mais largada que tenho*

87.

|e difficulta a provada herdado

Pátria diftanre a Vlyffes peregrino,

iTancoaprefença rua perfuade, •,

Qu^ fiatme de ti sô determino*

Pois em ti libro a regia autoridade

Contame iâ,porIupitef divino^

DondeheteúRey*aquêa orige deve*

tora da patria
aque fuceiTos teve,

i Fim do quinto Canto*'

• JJ -i^Bk'**+$
S!

tf CANTO



CANTO VI.

ARGVMENTO;

KefereVtóto ao Rèy dos tufitanos

[)o\)dcè& quem era Vlyjfes palcrofoj

jlguerra quefi^eraoaos Troyanos

©5 Gtegos com [uccejfo laflimofo*

Di^os trabalhos que emprolixos annos
"Padecera cortando o Keyno vndofo}

Como efeapando à tempefiade fera

Q Çeo às Lyfiaspraias o trouxera*

PRomptos eftavam todos éfperando

A repofh qnc o Grego d ifefiá;

Atêquealinguacmvozesdefatando
Dahum fileucioprofundo,afsi deziaj

Príncipe generofo,a que adfpífandp

Eftà do largo monda a monarchiaj
Para em tudodevef fatisfazerto

Nao hamayoíyezâo que obedecerte*

Porem
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2.

orem que hei de contar verdade pura
lurara,íe puderaJivremente
ScmtemerpenapellaEíligiaefcuraj
Mas juroo pel o Ceo omnipotente;
Senãcpor carecer de fepultura,

Nâome admitta Charôte á vilcorret©

O íeculoprirnciroj&a treiçao pague

Ceando nas prayas do Cocyco vague*

nde o medíterrano a melhor parte

DeEuropa banharem títulos farocía.

Se eftende o mar lôniò que reparto
Sicília rica,& Creta populofa,
Ithaca nelle eftá,que ao duro Marte
Cria incançaveispeitos montuoDj
AbraçandoaNeptunoem largogiro
A formou Ilha , & dividiode Epiro*

4.
síefta Vlyflesimpera^&lheofeedece
Dulychioquefe vé pouco díftante;

1

He filho de Laêrtes que conhece
Por pay a Acfifio t& eíle aogrãTonãte
Pella materna linha refplandece
De langue celeflialluzíernelhante*

Anticlca illuflre mayq odcuao mudo
Altaaícendençia tem no Deosfacudo,

Hei-
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5-

Reinava alegre em paz, quando ajudado
Pari. de Gytherêci, (agradecida
A fôntença que dera ccnfultado
Na contenda celeíte do monfldda)
Roubou a Helèna,decreiçoes armado*
Ao grande Menelao,da conhecida
Laccdomonia ReyjHelbna beila â

Ã cujas luzes era o Sol eíkelia*

6.

Vniraõfe conformes â vingança
Os Príncipes de Grécia valerofos
Aquém dava arezáo firme efperançà
De tomar brevemente vitorioíbs.

Prõptos empunham vingativa lançaj

O fabio Vlyflesfoi dos mais famofos^

Irados partem àTroyana terra,

^t^pâtria^ecolheo o autor da guerra

7- .

N a jufta empreza,foi de tanto effeito

VlyíTesique lha deveaGrega gente,

Porque b traje de Achilles contrafeita

Que a mãy lhe dera,defcobrioprudêtô

» Sem offenfa do voto em Oera feito

De Philoétètesfoubetatuamente
Onde as Hercúleas feras acharia

Que na guerra façais Pha&odezia*
j-

Pode
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ode tirar do ingrato Laomedonte
As fatídicas cínzasâo Troyano»
£ o divino Pâlladio, eterna fonte
Que focorro manava foberano.

Fez quebebefle as aguas de Ácherotéi;

Qijãdo ás do Xãto vinha Rhefo ufanoj
Quebrando neftes fados a defefa

Em que Ttoya librava afortalsifa.

Mas nem com iflo perdeo ella os brios

No cerco porfiado,que pudemos;
Pois da efpada moíirou tam duros fics£

Que em luftros dous rendellà nãopudô
Ira tudo combates^efafioSj (mos*
Em que igual dano todos padecemos,
Porq Achilles, & Heéior de parte á par*

Reprefentava cada qual hu Manente
io.

\\zttt os feitos referir maiores %

Deftes dous raios em contraria guerra

Fora contar os afiros fuperiores,

Ouasafeas
sQUso Oceano encerra.

Faltavam a fsus braços vingadores*

Vidas para ccrcar;faltava terra

Para os mortos cahirem,quando ífâdi

Novamente feria a Hura efpada»



Vlyfsifâc

Por ojufa parte Agamcnòn valente^

DiòmedeSjMsnelao, Patroclo oufado,"

Osdous Aiaccs,(onde mais ardente

Marte feviojjídomsnioiradoj
Com f^nguedos contrários acorrente

Acrecemam do Xanto celebrado;

E o grande Vlyfíes todos excedia

Porque oconfelho vnio àvaientiaJ

12

Mas jàfeoppoem com peitos de diamats
Por atalhar deTroya a fatal ítrte»

Sarpedon^yleo^Pandaro^Àchamãt^
líneas animofoâ

GÍauco fort e.

Polybo»AfsiojAgenòr 5PolicUmantej
Pentheíí êi^queêmulaa morte,

No rigurofo braço não duvida
As lanhadas jugar a própria vida*

t)s Capitães de Grécia jl cançados

Com tantos annosdeprolixaguerra*

E compellidos de contrários fados*

Sequifcram tornará pátria terra;

Mas,do prudente Víyfles incitado^
Faz Epêo hum cavallo^que alta ferra

De madeira parece & os lados cegos

;EnchêpoK fortes dcefcolhidos Gregoi



Ckntofextcl >^
J 4

No campo a grande machinâdeitfitfiosi;

£ defacandoas velas nas antenas,

Ajudados do vento o mar cortamos*

Fingindo navegar para Micénas.

M ú pello reino azul nos engolfamos
Perdendo a vifta de Ilión á perias

,

Quando detrás de Tcnedos furgimdí^
h co a prayadeferta nos cobrimos*

Em tanto o afluto Sinon,que efcondiácí

Deixamosentrehusbofques,a Troiana
Gente fe entrega,à morte offerecido*

£ com aftucia tal todos engana*
Tingindofe dos noflosoffendidó,
Diz que o cavallo a Palias foberanâ
Os Gregos dedicaraõ,porque à ofFeijíí

DoPalladio,ficafierecompenfa#

\6.

|Dizlhes que o fabiòCalchas ordetiâra

Que em fabrica tam gtande fe fízeíTe*

Porque a gloria de Troy a eternizara
Se peju maior porta entrar pudeffe.

Admiraõfe osTfoyanos, $6 repara

Laocoon em que o dom fe recebeíTe?

Masfado adverfo os força, &não incli*

A procurati vitima raina Ói*
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17*

Em fim roperaõjporqueen trafie^o mufô|
Nòs,que a fatal ruina prefentimos,
Alumeando a Lua o arefcuro
Outra ve?> para Troya nos partimos.

Surtas as nãos cm porto jáfeiuro,

Com fachos que acedemos advertimos

A Sinon vigilante,que abrio logo

Do eavallo os CoíUdos^enda o fogo»

18.

$áe Vlyfles>& os mais q el!e encerfavá,

Parto do grande ventre,portentofo»

. Fazendo entradaâ gente queehegava
As nãos jà,com eítrondo bellicoíbj

Toda a deTroyaemfono defcançava
f

E não fentio o eftrago laflicnófo
1 Mè que a defpojou a chama ardente

Da pátria amada,& vida juntamente.

Ainda entSofnão callarei a gloria

* De meus cQtrarios,qare?,ão me obriga)

Cara compramos de Ilion a vitoria,

Que até morrendofoi dura inimiga*.

Masacabou;&bafta;quea memoria
Ordena em cafo tal que nãoproíigaj

Pois fe enternecera tara magoa eftreito

O m^iscruelimais vixigativopeitoi
í -; t — .•

Das
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ao
}as chamas foi tirada abella Helènaj

.

Ao grande Menelao rciiituida,

Qne não foi para nos gloria pequena,
Poisarrifcamos sôpor elU a vida.

Deu tal diículpa,que cm lugar de pena
Foi na graça do efpofo recebida,

Porque a íua era tal,que acreditava

Com eloquência muda o que allcgaya,

2 I.

*eIlo valor queo Uhaco famofo
Mofírou naquella emprefa aventejado
Pm competência de Aiax valerofo

Çoas armas de Achilles foi premiado.
Rõpeo a armada é fim o golfo vndofo
Bufcando em Grécia o porto defejado
Mas o vento híis dos outros nos derrota

Trocandonosa pátria em terra ignota*

3s que a VI yíTes prudente acõpanhamos
Fugindo os mares por favor divino.

Nas praias dos Çicônes aportamos
luntoàsareasdo Hebro Criftalino»

Por armas defua ira nos livramos;

Dal y com furor novo Neptunino
Aos Lotopfugos fomos, que tem nome
Dos fruuo$ adoce encanto a quê os come

[ k$ Fta
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provamos deites fçuitos, em que i víáat

pe Lothos fugitiva çftá mudada,
Com que a pátria deixamos efcjuecidajj

A vontade só nellesoccupada,

Aly mais pcrigofa. ou maisperdida

Eftqve,que nos mares nofía armada,
Em tal fuavidade nos perdemos
Que partimos deixldoa, mal pudemos*

porem fez unto VlylTès,que partimos

Os enganofosgoftosdefprefandoi

Por larga via^ndasdividimos
• Com favorável vento navegando^
Mas com nova tormenta a ilha vimos
Da g-ram Sicília,& porto aly tomando
Saltamos fem mais orde logo em terra

•J Cançados jade ter côas aguasguerr^,

Jâ multidão do$ noflfas cobre a praya,

Ià pellos verdes campos fe cftendia;

Qual para fazer tiro o arco enfaya,

Qual com o dardo feras perfeguia.

Hum aplicava o ferro ao pinho,ou faya

Outro do pedernalfogo acendia}

Qual tornavacorrcnáomaiscontente
íprque achou de aguas liquida corre te,

Qui Z
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Qnjz ver aterra Vlyfles %que habitava

h gente dc sCyctopescfpantofos5
Hd bofque penetrou, que perto eftava^

Com doze companheiros arumofos.

Huaalra cova em nico fe mofir^va
Entre divçffos troncos,quefrondoío$
Teciam variamente verdegrenha
A quepcrtal formava caha penha.

or Jsrgos giros a caserna efeura

Minava parte daTrinacriH ter a;

Fazia a noite eterna lux mal pura

De entendidos tiçoSs fumofa guerra^
Quantas embrenhou feras aefpeíTura>

Quantas mâl d efendeoafpera ferra,

Dav^mcompelles variascentoacêto
Bárbaro ornato aolobrego apofemo»

28.

Aos nichos defíguais naturalmente
JShsr raras da terra mal íormadosi
Outros orna vSo( vi vo.horroc agente}
Defpoios bem qre mortoSjanimados.
Que ascurvas garrado torcido deate,
A dura ponta novamente irados

Moílrava os brutos,qu >i fe algíí quifera

Vingar a morte enèsqoucré lhe dera»

k 4 Quan*
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29.

Quanto fil veftre inculta a teff a cria

Àcova fepultavaem cavas grimas;
Pendente morta a caça aqui fe via,

&\y em pallidas camas, verdes frutas.

Vafosdiverfosolicor enchia
Que abelhas deraõfimplefmete aflutas

E vários ladicinios noutrapane
Que compoz vúl,bem que ruftica,arte»

Tudo advertia Vlyfle«;&entretanto
Recolhendo os rebanhos idçhçgava
O paftor*fero,cjue apofento tanto

Cabana breve as noites occupava.
Confufaõ trifle,temerofo efpanto

A figura nos poz horrenda,& brava;

Vi o (q hu fui dos doze) & a penas crea

Que vi bárbaro tal,monftro tarofeo.

Tam grande era de membros, cj duvida
SenaTitania terra o gçam Tonante
Deixou Tifèo com montes oprimido

Oitíe algum monte fetornouGrgante.
O nariz curvo sopello retorcido,

A boca neya.ruflico o fembrame;
Hum olho tinha so.masque igualava

QaoÍhoçcem|Com <jue Argos vigiava

Dçfe*
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De feraso veftia variedade

Com pelles nul>moftrando cada pçllc

A íua vífla menos crueldade»

Crueldade maior veítida delis.

Huçurraõ negro,& immenfa cãtidade

TQne depois vimos)de penedos nelle;

& nír groffopinhoaopezo tão delgado

Que nunca foi baftão>£empre cajado.

??•
Dos õbros lança é terra Hí5 bofqne ínteíío

De lenha cj tra?grofía 1 & mal cortada

Osrebanhosrecolhô,& derradeiro

Entra fero2 na lobrega morada.
Arrimado a hua pane o grão pinheiro
A eras de fi(por porta á i nfauftaentrada)
Hum penhafeo cerrou,q tao grade era t

Que a força de cem bois o não movera,

34*
Vionos,&feum grito dando temerofo,
Que voz horrenda pareceo do mferno;
Que foÍ5?(grita) que foisfqo reino vndo
Infeftaisdemm pai monarca eterno(fa
Sabeis quem fou?fabeis quepoderofo
Da terra que pifais renhoogoverno?
Refpondei gente vil,antes que logo

Perninha ira vos cenfuma o fogo-

A lin*
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A língua nas atou hum temor frioj

Vlyfles sô por todos lhe refponde*

QucafToiladode Troyaofenhorio,
Ály o mar nos Iançara,como,& donde*

Concedenos(lheroga)o trato pio

Que a gencrofos peitos correfpondcj

De hutã grade sno^qualeai ti vemos*
Grandes mercês tãbe nos prometemos

;
p.

ÍAlem de que amparando naufeagames
Qm abortos faõ da fúria do Oceano,
Faràsobrasa ti muifemelhantesj
«Agradarás a Iove foberano,

A lovejcujos raios fulminantes

Pregoam no grande Ethna Siciliano

(Pouco daqui apartado* ao íj prefumo)
- Bocas de fogo refpirando fumo,

42»
Qual a chama vora2 o vento fora

Foi nomearlhe Tupiter Gekftei

Perdes ò nelcio (diz)perdes agora

O favor que rendado merecefVe.

Vejamos fe effe Deoscj o mundo acíora

Deminhas mãos te livra, pois vieOe

A alleg*rme com DeosfouPoHphomo
qoCco creme de mim^&cun^da tomo.
^ Pizcn
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Dizendo,dousdosnoflos atrebata

Co híía mâosbmentc; &em huinfllté

Os devora primeiro do quços mata
Mal maftigando a carne palpitante*

Em cálida corrente fe dillata

Da boca horrenda ao peito do GígSte
Dos miferos o fangue>& fe aly cèfla

He porq embebe muito a barba efpefla

Ficamos tais;que digo?não ficamos,

Pois nos defemparou todo o fentido;

Ne fei fe do atfoa cafo nos queixamos^
Nem fe entendemos bem ofucedido.
Lãçoufe o fero mõílro fobre hus ramos
Quelheformauao cama^ndeeftêdido
Começou a roncar bem como irado

Na cofia o mar dos ventos agitado*

40.
Em quanto afsi dormia fácil fora

Darlhe com ferro agudo morte fefâí

Mas fora a em prefa própria vingadora
Em nòs da mortes que elle merecera.
Porque o pcahafco que cerrou de fôrai

Ninguém para fabír mover pudera.
Com que encerrados a caverna efeufc

Nos dera em vida uiíle fepultura.

Pâffolí
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Pjffoti a larga noite>& quando dava

Sinais o gado áeque vinha© dia»

Ergueofeo mõftro* as cabras ordenha*

A luz. de grandes fogos ,q acendia, (va

Dos noflfos outros dous que arrebatava*

Tragando feamente a porta abria

Os rebanhos guiando para aferra

Sac da cova,& Co penhafco a cerra*

4*
Galathêa crtiel, (hw dizendo) i-

£m cuja vãa lembrança a dôrrenovo*

Se o penhafco maior movo c querêdo

O de teu coração como o não movo?^

£m te querer amar tanto te ofFendo'

Que nefteLi!ibêo,quâlTipheo novo»

Me quares ver em penas fepultado

Dqs raios de teus olhos fulminado?

4?-
Se tenho só hum otho.nao to nego,

Mas hum só tem o condutor do dia**

E fe hum qne tenho sôdefeias cego,

Qjie tivera outros mil,de que fervia?

Servirão sò,q aludem q efleempr £g<>>

Dos olhos teus melhor contemplaria

8 por rcnmos também fotaS melhore*

Para chorar meu mal em teus rigores.

Maii
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44-

l^ôis dezia;mas nòs imaginando
Mecs em tantode falyar a vida

jNão adve timos outra coufa, quando
Vemos híía viga a roa fio parecida;

Corça hua braça Vlyfíes,& ordenando

íj a agucemos cm breve bé polida,

JManda toítalla aofogo,afsi o fizemos*

Kacamadoscarneirosaefcondemos.

|Tornava a noite» & o monftro recolhêdo
£>e novoogado na caverna efcura;

A porta cerra copenhafco horrendo*
E os corações a nos com fua figura*

Dos noflosoutrosdouscea fazendo
Lhes da no ventre viva fepulturaj

Enramfagaz Vlyfles determina
Effeituat a traça, que imagina»

Com doce vinho que deu Chios clara

Trouxemos hum graõ vafo,preveriido
Para darmos a quem nos hofpedara,
Mas eftava entre híis ramos efeondido.
Enchendo hu tarro,q nacova achara,

Bsbe,Ciclôpe(diz)pois tens comido;
Deftes does te trazia,que perdefte

?^?^ 3

T*?
e
^lè ^Pc^ aSeTn* quenos deíle.

V~- Bcbeo



47*

Bebeo alegre^fe perguntou contente^

Gomo te chamas, hofpedc famofo?
Datnedefta outra vez bebida ardente^

Por ella te darei bum dom preciofeu

Moftroulheo vafo Vlyfles >facilmenÉe>

E pondoo a boca o monftro defejofo»

Num alento o efgotou do licor tinto,

Qual a hu vafo pequeno do Coryntho*
48.

Gomo te chamas?(outra vez dezia,

Tendo bebido) &com ardil fegundo
VlyíTes ao Gigante refpondia: (doJ

Ninguê me chamo^afsi me chama o míí

Ningue,(tomaelle)o q eu te prometia
Por efte que bebi ne&ar jucundo,

He qu^ devendo tu fero primeiro,

Te comere i dos teus o derra dei ro.

jà quando afsi dezia fe lhe atava

A lingoa em torpe laço; 8c brado leito

Dochaôdurofazendo,fe moflrava

Ao fonolento Baccho em fim íbgeito«

Vendo aoccafíaõ Vlyfles,csforçava

Os companheiros ao propofío effeitOj

A eftaca prevenida para a emprefa

MçtenQfogo,& tiraa guaflacefa*

Pcgandf*
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Pegando todos nella>em continente

No grande olho q tinha lhe cravamos
A poma aguda;& logo fortemente

Q^al fe varru na foca,afsi a voltamos.
1

Fervia a carne com aeftaca ardente
Que metida atêomeolhedeixamosj
E qual valle fem Sol,ficou fombrio

Feito de rouxo fangue o roílo hum rio,"

Cos braços nos bufeou em defpertandoj
Mas cada qual ligeiro fe retira:

Levantafefuriofo-,& aplicando

Ambásas m5os,aeftaca aguda tirai

E logo cruéis gritos duplicando
Chama quantos Ciclopes a Ilha vital

Qus de altas covas acodindo em breve
Lhe perguntavao que íucceííb teve,

?2.

Elle de dentro dizrNinguem me mata,
Amig«s,cégo eftou comtreição feaj

Poisninguê(Iherefpondê)ten ai trata

E fentes sô treiçoes de Galatéa;

Com a pena que defte a aquella ingrau
Na morte dofeu Acis terecrea.

Náo finto(eIle replica)e(Ta traidora,

pigovos § hd Ningué me mata agor.i

Amigo
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*

j|migo(elIcslhe tornam)beni fabemos
Quetecaufa híi ningué cão dura forte^

Masdeixa,deixa agora effeseftremos,

Poisbafta fâ que lhe ajas dado morre,
Dorme,q nos também rtõs recolhemos
Faze que o valor teu a dor reporte;

E sê mais efcut^r ao monftfo horrendo
Se foram. a fuás covas recolhendo*

Mas elfe mais funoíbfe queixava
Porque nenhum a queixa lhe entêdérâ
Queonomede Ningué equivocava»
Como Vlyífes fingindoo pretenderá.

Sentindo em fímôdia^quechegava,
A pedra tirá,que ao portal pufera,

Tentado com psnuosnelle aflentadòi

Se da cova fahimos entre o gado*

Porem Vlyfles com aduela rara

Vnedetresem três grandes carneiros*,

í, a cada qual dos que no meo atara,

Por debaixodopeirotis cõpânheir^s*

Elleahum forte, &Unud > qua deixara

Se vne cos braços ewe os der^adeirosj

E da caverna afsi fomos fabindo

O taâo do Gigante defaientindo* f

"
. Mas
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Mas elle conhecendo o que tíazia

Da lãa cubçrto VlyíTes valerofo;

Carneiro meu querido (lhe dezia)
Como tam curvo vertam vagaroío?
Tu que eras o primeiro que fahiâ

Para pafcer optado deleitoíb,

Es hoje o derradeiro?por ventura
Sentes de teu fenhor a forte dura?

Ofe fallaràstu
fque mèdiflTerais

Ondeaquelle malvado eftá efcoíadídôí

Que eflragô viras das entranhas feras,

Do coração traidor,& fementido.
Mas cfperajVerásjfehu pouco efpéfas^

Quenãofevaideixandomeoffendido*
Pois por maisq feefcoda^inda atégofa
Não me efcapou da dextra vingador^

fsi dizendo o largájem fím fahímo§,
Soltoufe VlyffeSjtodos nos foiçamos;
Não o criamos quafi quando o vimos*
E com a maior prefla o marbufcamos*
Nadando a penas pelías nãos fubimoS,

,

Quando as amarras,por fugir picamos*
Achcmenidessópof defradèífò

íicou cm terra; tfiftecompattheirô
' L tifo



Não o efperamos>porque nos feguía^

Sentindo que fugimos, Poliphemoj
O mar de muitas braças lhe cobria

Do juelhorobuftosò o extremo.
Pomos chegar os braços eftendia

' Para onde ouviaque vogava o remo*
Mas vedo que era em vão efte cuidado

A terra fe tornou defefperado*

6o.
$futto(gritava VIyflTes)cnemigo,

Defprefador do Cec^torpCjinhumanc^
De crueldade tal fofre o caíligo, •

Conhece agora a íove faberano.

Não me chamo Ningue,cj vfei cõtigo

Deffe fingido nome por teu dano;

Queres faber quem fou? já não tonegos
^Viyffes te cegou. VI ylTes Grego,

6u
%y <le mím(o Gigante refpondía)

Qnebc meu dano adevinhou Palémo!

Às mãos do aftutò Vlyfíes(me dezia)

Has de perder avifta,óPoliphemo}

lu efperava que h tim varão feria

Grande,3nímoío& fone por eftfemoi

Não q hu home taõ vil, (b forte duralj

Tivçffc emme vencer tanta vcnturaJ
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61.

Àísi dizendo: com feroabravefa

Os immoveis rochedos arrancava
Que contra as nãos a bruna fortaleía

Com as Siculas aguas meííurava.

Com rochas atirou de tal grandefa*

Que algua delias Ilha ao mar ficava
j

Igual naufrágio ameaçando às vidas

A refaça das ondas combatidas.

Deu entre tanto híi grito o monflro feíd

'

Quefez quaíí tremer os Orizontes;

Largardasmãoso ferro com receio

O nu Piracmon,Sceropes,&Brontes5
Os oflos fc moveram de Tiphêio
Que tuba encerram os vefinhos motes*
Entendendo que o Ceo com nova^uru
Qs fulminava pellaantigua injuria.

* yoz que deu acodem num inflame

Cyclôpes mil, que cada qual horrendd
A pínho,ou aciprefte he femdhante*
Todos humano bofque parecendo.

Mas con?o a frota eftava jâ diftanteu

ExecutarafurianSo podendo*
Qualquer co a vifla as nãos ameaçava*

§lyfi o medo sô, 8ç o vento goyÊrnàta*
.^ I<* * Pai*
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E>aly fomos a F ôlia ;-& alcançando
De tolo Rey Vlylfes eloquente (do

Que os ventos detro cm vafos encerra*

Cortafemos o mar fe> uramente;
OsnoíToscom C'b!çannaginando
Ser tezouro,o. def.«tâm de repente!

Sae*n com novafuria procellofos,

E fe nos moíirarn mais q nunca irofos*

66.

Tanto furor com brio renovado
Procurando vencer fomos abrindo

As aguas outra Vefedo mar irado

Com a adverfa fortuna competindo.

J± Eólia nos tomou o duro fadoj

P daly nos Leítngones iurgindp -,

Vrmosftemoem d&cllo) vimos q era

Suíiento carne humana á gente fera.

Hum de três valeroíbs Companheiros,

CHie Vlyfosenviouâ fuaCidade
.O Key deíla tragou, & os dous ligeiros

Efcaparam da bruta crueldade.
* £ logo vimos outros dos outeiros

Chover com a maior ferocidade

Rochas no mar(fegundosPoliphemos)

De cujo dano inteiras nãos p&rdemos*



Canto fexto^ $J
6?.

Fugindo asoutras por fal var a vida,

Nos filemos ao mar, que quê procura

Vencer a adcerfaeftrella conhecida»

Porfiando tal vez muda ventura,

Mas eilanáo eftava arrependida
De nos atrupelJar fevera,& dura

t

A Orce nos levii^& nos condena
Com aparente gofto maior pena.

Filha do So! he Cifcc >& pareci»

O Sol hum ra^yo deila derivado;
De hum fundo ville os mortes excedia

Geando Palácio às nuvês levantado.
Com robufiò arvoredo fe cobria

De aves somente,& feras habitado,
Caufando variamçte horror,& efpãto
Seusbfaçostníles/eu medonho canto»

7<V
De alabafirooftentava o frontifpicio

D i> ze colunas dóricas brilhante?,

Que fútil rematou Dedalio ofíicfo

Com eh a pirei sínodos de diamantes»

Nos degenere colunios artificio

Raro efculpio» figuras elegantes,

À porra de rubis moftra va dontro

Dçefmeraidas alegres rico centro.

L 5 En*
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Em dilatado patcorefplandofes

Moflravaaperfpe&iva^daluzpUfi
Qnecnrre obliquas folhagesfuperiofcs

C5 reflexos formara a archit efl ura.

ím proporção devida com lavores

O primor fe oftentava da efcultura,

E em nichos pello muro criflalino

Varias eftatuas do nietal mais fínof

72.

Carbúnculos aos altos apoiemos
Luz fubflituem quando a nega o dia,*

Ás paredes moftrando»& pavimentos]
Ondeopurocriftal refplandecia

Os frifos de ouroj em parios fudarnétos^

Brunhida prata sbobeda fubia,

Suftenrando também os pezrs graves

De çafiro,cornifas,& alquitcaves,

TV
ÇmYâfdimbellofqual na prima idade)

Fruirofpontíineo produzia a terra;

E em confufaõ florida a variedade

Mofl:ravafertil,quefeu peito encerra.

Gozando natural felicidade

t>os tempos vários não temia agusrrâj

Que era qualqueràsobras opportuno
De FíoraidePomona>&:dc Vcrtur^o.

JMY



Canto fexto 8^,

Aly a fabia Circe exercitava

O magico poder,& com fereza

Perturbava,fingja, transformava

Trocandoofer à tnefma natureza.

O maior impofsivel que intentava

Foi sépre ao querer feu fácil emprezaj
Pois sò cua palavra os elementos

ObedieniesrediU aíeus intentos»

Os aftros,os planetas mal feguros

Dsllafe vemnofuperíor difírito>

Ate na.esfera tremem oscoluros
Se embravecida chega a dar hum gritai

AbalUos moniesjos rochedos duros

Humcaraâèrnaarca malefcrito,
fni fim homfs.&bruttostem fogeitos

Circe crueljcom mágicos preceitos.

Seu favor procuramos deflroçados,

Mas comorrato humano não confente
Com manjar venenofo convidados
f mbruttoçnos tran forma cruelmete.'

Julga,fenher, fe podem mai> os fados?
Se podem mais fazerffe mais cj invente
Acha fominaem fugíeis feveras*

§ os homis trisformar cm varias fe fas?

L 4
* A hum



77<
A hum de nòs o ramo,ou dente agudoi

Aoutroacurvagarra,ou vnhacrecej
Qualquer em roucas vozes fica roudoí

A algum do collo forte a crine|dece.

Quanto de hqmano em nós avia tudo
Em forma bruta, ja fe defeonhecej
Sômente(afsicruela Magaoordena)
Çifcorfo nos ficou para mais pena*

78
Corrêramos afsijfeao Ccopiedofo

OfuceíTo cruel não laflimara;

pçceo Cylêni o embaixador famofo
Ao grande Vlyífes que nas nãos ficara:

Enfinalhe remédio mifteriofo,

Dandolhe a Molis erva que arrancara^

Com q encarnada^ a q era encantador*
Lhe reftiiuç os feus t& a elie adora*

79-

Pçixoua em fim Vlyfles; 8c fazendo

Sacrifícios ao Çeode animo puro,

Vio miftenofamente o fitio horrendo

Ondehe miniftro Radamânthoduro;
O que achou efpantofodi (correndo
Por entre as fõhras vãs do reino efeuro*

Foi o que ou viftc, que notou Thefeío,

AUidtes^PoUux^ o fuaYC Orphéio.
Mas



Canto fexio] 3f
8o-

Más nSofe admirou vedo a efcufa entra-

Onde o Cuidado cooPranto afsiftç,(d*

A vil Pobfeza 3a Fome defcorada,
'

O Medo pallido,a Doença trifte.

Nem de vera Velhice>aMorte enfada*

O Trahalho,que a tudo sô reíifte,

Nem fe admirou de vero brando Sonq
E das Delicias vãs ofalfo trono,

Su
Atropellou as fúrias venenofas,
Não o pode vencer a mortal guerra;

pizou feguro as formas temerofas
Que aqueíleReyno temeroíb encerra;

As Gorgones,& Harpias prodigiofas,

O que gerara cõ cê mãos a terra, (mes
ChimeraJíidra^Cétauros, & as Bifor-

Scylas,c5 outros monftros maisd/sfor-

82* (mes.

|
Na barca de Gharonte fém receio

Paffbuda Eftigiaas verdinegras aguas;

No Cerbero domou com fatal freyo

pisdiflbnantes vozes as três fragoas-

Não o moveo naquelle efcuro feyo
Ouvir gemidos vários» varias magoas,
Nem ver os tribunais lhe poz efpanto

pQMinos duro,Eàco>&Radamanto.



$6 quando vio forcar cruéis gemidos
AÍuitos que o mundo venerou famofòsi

Atormentados antes qua remidos,

«Soberbos capitaês,Keys poderofos.

Quando omros,que viverão abatidos

t
Vio gozar dos EUÍiosdeleitofos,

A mudança notou,que faz a morte
Do eílado temporal âeicrna forte*

S4.

Quando advertio que as obras juftamentfc

Merecido lugar fe repartia j

E que muitos o tinhaõdifferents

JDo que hypocrita vida prometia-,

Soltando a voz detre híifofpiro arde te

Admirado mil vezes repetia:

O miferos moftai$>ò forte humana,
Be que te fias/e o que vês te engana?

85,
Elpenor lhe FaIlou,a quem privara

Hua queda infeliz àâ amada vida;

Veio fallarlhe a mãy Anticlea chara,

Deile entre untas fombra* conhecida
Tuefias a fortuna lhe declara

Em fuceífos futuros cfronduia;
£ abrindo a porta ebúrnea do profudo

Sahida fácil lho concede ao mundo-
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U.

Cornou a Circe.& dando fepultufa

A Elpenor infelice>determina
* Bufcar rompendo os mares.aventurai

Ou forre adverfaq lhe o Ceo defíina,

Nâo foi pouco deixar a fermofura

Com queo obrigava Circe já beniná,'

Qo^fobrebella^fUva mais fetmofa

£mvefperasdeaufente,&;faudofa*

Partimos finalmente imaginando
O fim dos infortúnios rer já pertoj

Quando outro maior vimos.cjefperãdoi

Eftá pomos nas aguas encuberto.

Fra hum ilheo tefribei,& execrando
Que aos navegãtes foi fepulçhro certo

Habitação fatal das irmlas t
clarasj

Em doce vo2>& em crueldade raras.

88.

Com igualmente falfot &branáoaccéto
Formavam tam fuave melodia,
Qneatrahiam a fí com fero intento

Homicidas canoras quem a ouvia*

Da Parca fua voz era inflramentov
Demodo>que encantado recebia (íloi

I)e ouvir exéquias próprias mortal fco

Sem ver do dano o disfarçado rofto.

Mas



M«s Vlyfles que tinha prevenidos
Efles enganos,antes qu^ cr egaífe,

Maáou aoscõpanheiros que os ouvi los

Com branda cera cadaqualtapafie;
- Elle ao m jfto feratocuporq o\ fentidos

Seguramente às vo^es entrçgafle,

Epudeffegozaro doce canto
§&m que o levaíTe às aguas falfo encátoè

90.
O coro jâ foava maisque humano

X>e forte ao mar,& ao veto fufpededo,

Que fe pegava aomafto o teve pano,

Ecomo aouvilloasnaosfehiaõdétêdo
Mas vedo as cruéis mufãs, q efteêgana
Cotraos noííbs não val}8cnãoqueredo,
Viver vencidas, docemente iradas

Afsi cantaram jàdcfefperadas.

O padres da cidade,que no mundo
Conhecida feca pot vencedora;.

N6s q em me o das aguas do profundo

Vivemos triunfantes atêgora;

Damos principio ao nome se fègundo

Que tereis do Occídente â roxa Aurora

Quando a feJiçe terra que tem aome
De hua de nò$ os largos marei dome.

Nav&
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Navegai, navegai que eftà vitoíia,

Que dt nos alcançais j^ mais vencidas,
Dâ princípio feliz a vofla hiftoria,

Efirn gleriofo ànoffacom as vidas.

iPois q morrendo temos por mais gloria
Que réder outros fer por vòs rendidas*

Navegnijpois.que noffo precipício

He de voílas virorias claro aufpicio*

Àfsi dizendo>alegres nofembrants
Se precipitam nas profundas aguasj

Tomando pára íi fim íemelhame
Àoquedav^jCanudoalheasmagoasj
(Quehô juíUley de lupicer Tonante
A pena fabricar nas próprias fragoas
Donde íahioaculpa) alsifeguro

Aquelie mar ficou para o futUfOé

Das mortíferas vozes efcapanáój

A Caribdi>j& Scilladefcobnmos;

O perigo niaiarjque navegando
Por vanós mares longamente vimos;

Poro faõmoftrosdolis.qas naoscefcado

He força em hu cair,fe outro fugimos,

Sem que vença valor bafte camélia,

Nem apreíTadocurfo aremo^ vela*

Sorvia
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95*
Sorvia o mar Caribdis temerofá
Tam veloz,que efgotailo parecia*

E entre efpumantes ondas a arenoí*
Praia no fundo ieiodefcobriaj

h Depois o vomitava tam furiofa,

Que as pe nhãs que tocou,quafl movlaí
Senão fugi mos delia era evidente,
Qqe co mar nos forvera juntamente*

ç6ê

Mas para lhe fugirmos foi forçado

Chegarmonos à Scillajque eftendendd
De hum corpo féis cabeças tpor híi lado

Seis dos noflbs levouiíucelíbhorrédo

Cada qual pello ar arrebatado

Trabalha por íbltarfe,& vai morrendo^
Qual em voltas o peixe determina
Tornar do anzol á pátria criftalina*

Com tam trifte fuceffo lhe fugimos;

(Nem pudemos fugir cô menor dano)
Outra vez a Sicília defcobrimos,
Que fomos demandarcom todo o pano

*» Â Phaetufaaly guardando vimos
Os rebanhos de Apollofoberano,
E logo Vlyffes com devoto peito

Çe venerallospoz aos feus preceito;
"' Ma£
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a$,em quanto dormia,a!gus Toldados

Poucos delles tomarão cauft ferida

A que entre ós elementos alterados

Nos imeaçaíTe morteoCco tremêdot
Vimos de Itália a coita derrotados^

E ouiras ate a Iberiajaly crecendo
Tormenta repentinaà frota errante^

Defembocamospara ornar de Atlante

99*
j^jas aplacada em fim atempeftade*
Ao dextro lado íernpre navegando
Fiel executor da alta voncade
Nos trouxe a tuas praias vento brado.'

Aqui>no valor teu benignidade,
Devido hofpicio,& protecção buícado
Efperamos achar,Rey excelente,

Vida dcfcanço^Sr pátria juntamente*
100»

Callou. E oclaroReyqueácfcjava
De varões tais lograr a companhia;
E afeiçoado a VlyfTes já fe aehava
Pelloque dellè Ploto refetiaj

Com alegre fembrantelhe ordena vai
Que poli a noite as fombrás c fiendia,

Hofpede foffe à AucanojSc afsi viefle

Como a feguinte Aurora apareceff^

Fim do fçxto Canto.



CANTO VII.

ARG VMENTO.

befantaflicasfombras perfuadido
Incha a guerra Volymiòn valente

Jío Luficanoíiey À qual offendido.

JE attima os feus Vlyjfes eloquente,

Sae dos Gregos efquadrao lufido

*âo duro encontro da enimigagente;

Cefja com dano igual departe a parti

Ha çfcura noite o rigurofo Mane.

COmíuavesprizoês ao mundo atâVâ

O fono dos 'mortais doce homicida
AoLufhanoexercitooccupava
Era hum breve parentheíis da vida;

Quãdo a Ale#o feroz Plutão chamava*
Que de novo veneno re veftidà

Entam chegara de acender na^terrâ

Com fogo de çobija a maior guerra.

. Ni*
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2.

NaçoSsdiverfasnãò fomente armara*

Mas a Reys contra os feus de tiraniaj

E com feas treiçoes que femeara
Amigos,& parentes confundia.

Soberba em prefunçao da empreza raf3
Ante o TartareoRey aparecia;

Porem à viftada maior tú aldade*

Que deixa feito pouco fe perfuads»

Miniflro(diz PIutão)aquem,feguro;
De minhas leysa execução entrego$
Com Polymiòn valente conje&uro
Queê Luíltania farei Guerra^oGrego*
Reynarefpera no hyminêa futuro
Da Princefa a q adfpira em amor cfegOj?

O Lufitanoi& que em furor fe acendaj
Fácil ferh|fe competência entenda.

A cobiça que te arma ajunto agora
Que vfar poíTas tãbê do amorvehemetd

II

CA Megera atributo)executora

I A Luficania parce diligente;

.1 Defperte o fõ guerreiro à nova Aurora*
Com cj fe moftre infauíla àGrega gêtej

De confeguillo não te digo os modos,
Pois es miniílro taique fabes todos*

M DiíW
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y.

piff€j& a fúria terribelque dífpoíkf

A todo o engano,* todo o mal eftavaj

Na partida veloz dando a repofta,

EmbreveinftãteaPolymiônbufcava*
A forma horrível exterior depefíta*

Severa i

m

agem com ardil tomava
;

De hu velho venerando, a cujo afpCJN*

^fibutaemfonhosPoIymión reípeitg

6.

p tu(o Velho di2,com roílo irado)

Em quem a Lufitana Monarchia,
Seasleys fabes guardar do eterno fa<j

Chegará aonde tem principio o dia j

Como dormes de ti cam defeuidade?

Se feum Grego com foberba, & tirania

<^uerprivarte daefpofa>efuma alte^a

Tu não terás valor para efía empreza?

ÊTo que eu efperòRey ha tantos annos
Pata aumetarfe em ridos meus a g loría

Treiçoes admires,dàs Ingara enga nosij

Tu confentes infâmia tam notória?

Qne he de meus valerofos Lufítanos?

Perderão de fi mefmos a memoria?
Si perder! 5©,porque nl© henova
gue ao çxeplo 4okçy is ronde oporo
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8.

JlluRfePolymiôn,mu<ia de intento,

Defõde a efpofaja hõra 3a pátria eííima^

As armas torna,dete novo alento

Conheceres que he Lufo quê te anima
Lufo que deixo meu etéreo aílénto

Por acodif â dòr que me lafiíma}

Galipfo he tua,tua a Lyfia terra, (ra*

Defperca )adYÍrre > maccha 3
guei:ra,gue*

9.

Guerra,guerra (bradando elle defpeftaj)

A ferro acabaràs>£ero inimigoj

1 3 > Lufitanos >tanta fraude he certa*

Mas não a deixaremos fem caíligo.

Na Real tenda entrou a voz incerta,1

Que ao Rey avifa do comum perigos
fe ouvindo a Polymiôn fe perfuade

A toda a guerra, a toda a crueldade»

io«

Divulgafe o fuceflo brevententej

Que o ar efeuro faz mais temerofoj

Em confufaõ irada ferve a gente,

Culpam todos o trato ca utellofoé

Bêcomonoeneo vafo a chama ardei©

Da agua rumor levantábulliçofo;

Afsi no campo,que de horror vefiifa,

Cego tumulto concitavar a ira,

Mi Atai
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Ardeemfuforo ^ey;&fem tardança

Faz as caixas to ar com paixão cega;

Imagina q eta^da na vingança

Oucjlhehad^f Jgir aarmida GegaJ
Affeâa \ loto,que o tumulto alcança»

Audiência Realço Rey lha nega,

Mádido q aos feus torne> & a cepaohia
Poí^leys de Embaixador lhe concedia.

12.

PartefeoGrcgoemfím>fem qfe admitta

A prova que offsrece da verdade;

Na preffa do caminho foluita

tevaravifo aos fous com brevidade;

Ouveo o grade Laertio»&maisoinci«
Não eflimar oPvey fua aniifade, (ta

Que ver q o obriga a deílorçadafrota

A fuftentarfe à força em terra ignota*

Iuntando os feu$,vé codos animados;
Mas tal a força dos contrários era,

Quq cada qual dosGregos mais oufados,

Senão teme,ventagem coníidera;

Por mar, & terra a moiteostêcercados
Nem podem ter focorro,nem fe efpera
Poder achar em Luíitano peito
Treijâo aporia por algum relpeito.

Aroi
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Amígos{dÍ2 VlyíTes^quem o alento

Pe de no mal que chega neceíLrio*

He cam cu!paveI,comoo vão intento

Qne os perigos affáAa voluntário,

^qnelle re^à fempre vencimento
Qu ? nãobufca fuceflfos temerário»

i com prudentebnofe aecomoda
Aoqueprecifo trás a fatal roda.

Não bufcamosa guerra que hofctemosj
Aqui nos trouxe a fúria do Oceano,
Tam abertas as nãos, que fe queremos
T< marcos mares he mais certo odano
Odefejn aosfuceíTos âjuftemos,
Pois nSo fe ajuftam ao defeio humano;
F o coração ao rafo prevenido
Pôde oppugnado fer,mas não vencido^

\6.

O campo do enimigo confíderoj

Opoderdeíhual da n^fía parte;
ív1 as com penfiUoíinduíífiofojcfperoJ
Porque af>i jtifto os does o Ceo repafrte

Venha o contrario pod^rofo,& ferd t

Saibamos nòsvfar a be{iicaa»tej

Qneâ nao do mar batida mais esforça

Do leme a indttftria, q do remo a força;

M j Saia?
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*7<

Sa^wosjogojcom galhardo brio

A eftorvar o inimigo,& noíTa moftS

No breve paffo do pequeno rio,

Que prudente notou Nabancio forte*
Aly o eftreito do lugar, confio,

Que ha de igualar aos muitos nofla fof
Pois pelejando sô,poucos diante (te,

Inutilfíca o numero reftante.

18.

Más advirta qualquer (por mais expeítoj
Por mais valêteiou jà por mais oufado)
Que nao ouze fair a campo aberto,
Políoquede vingança eftimulado.
Suftente o pofto em militarconcertoj
Librando no prudente o esforçado;
Para ofFender,& defender a vida.
Pode mais fempre a fortaleza vnidaí

19.

E pois quem tudo cuida,menos erra,

Segurar determino com Creonte,
Para afortuna que nos dera guerra,
O lugar que occupamos defte monte.'
Inda que em vallos de madcira^fle terra

C5 poucos fiqoe,& o inimigo o afrote
Com fortes efquadfoes multiplicados,
jValhum b5 Capitão muitos foldado*;

As
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20.

|

r

Às armas companheiros,que cm perigou
Por rerra,& mar o fomos jà>maiore$}

Kão fao taõferos,nao,o$ inimigos,

Que rus fejão nuis feros os temoresj
As armaSjGregosjàdcfenia amigos,
Que mais 9 os muitos vecê os melhorei
Cerra a vitoria eílàejeflá librada

Em voílbs coraçocs,èm voflfa efpadai,

21.

|Com tais razoes o Capitão prudente
Do valor próprio com os feus repaffe;

As armas corre cadaqual contente,
As armas conhecidas jà de Marte;
Ia ferve em todos hum defejo ardente»
Sóaabellica voz atodapartej
Ia rõpe os vallos& a tardança aceufj
Saindo ao campo a multidão coafuftu'

22.

Oitenra obriga VlyiTes,que eícolherai

A acompanhar Creonte*que fuavaj
Antinoosò fem força obedecera,

Porque a paz maisq a guerra defejavá3

O luminofo Rey da quarta esfera

O Meridiano entrou,quado marchava
Ogram Laércio a forte companhia*
Contame

a
ô Mufa, tu,quemofeguia.

M4 Guia
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Gula a todos Nabancio valefofo

Aopafloque no monte defcobrífa;
Leva trezentos efquadraõ luftrofo,

Armados de valor, veftidos de ira.

Mas,tributando affe&osamorofo
A que fl NinFa^â guerreira vira,

Lhe he o que fegue bellico eftandarte
Milícia de Cupido,& não de Marte.

24.
O fegundo he Polyton esForçado
A queacompanhão quatro vezescento
De Sammo eonduzidos,onde ofado
O trouxe,tendo Etolionactmento.

' Filho de Aminthas foi» q grande eftado

Iunto dos Locrosteye; mas violento
Poderodefterrou,por dar a morte
A Creton primo de Diomedes forte.

1

2y.
Polyton era o Grego mais galhardo

(Excepto Vlyfles) que na armada avia*
As reluzentes armas de ouro & pardo,
De brancas plumas o elmo guarnecia.
Comairofo valor brandia hum dardoj
Na cinta largaefpada lhe pendiaj
Com hu Leão no efeudopor^empreza
Moíirava generofa fortaleza/

Çom
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26.

Com féis vezes fírícoenta o fegue Ç lho,

Degentilezaigual, fe lhefaltara

Ser de Heâor fínaladono conflito

Em que pòr fogo ás nãos determinara.'

Mas ja&afe em trazer na face eferito

Que quí do a morre a tantos aflobrara,

lilJe com brios a vencer difpofto,

Ao perigo maior moftraraorofto.

Outros tantos Euríloco guiava,'

Que ajuntou emDulyçhio bê armadosJ

(Muitos mais foraõ,masa força brava
Da guerra,& marcos tinha fepultados)

Ffledeaftuto, & fabiofeprefava,
E dos que a Circe foraõenviados
Elle sê lhe efcapou> ficando fora

E auifo a Vlyfles deu da encantadora-

28.

Duzentos quafí exercitada gente,
De Ithaca trás Leoftenes,famofo;
Porque ajuntou â gloria de valente

Ser da fermofaClodoníra efpofo;

Que por elle engeitoufeveramente
As bodas de Epídamno poderofo

De Dyrrachio^nor^cj amou por fama
Asperfeijoes maiores nefta dama.

Eava*
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JS avaliando agravo>queantepoftd
LeoftenesihefolTe^em armado
O prendeo,à defenfa em vão difpofto.

Que partira a Zacimhos defcuidado.

Nua torre o meteo com prefupoflo

Que morreria em tempo limitado,

Se nelle não viefle a fiel conforte

Comprarlhe a vida cõ a própria morte^

Intrépida partio aofacrifíciò

A rara efpofa amante quanto bella^

Efcondédohu punhal, q vitimo offício

FofTcjfeo Rey vfafle de camélia.

IvJas à virtude fempre o Coo propicio

Perrnittio juílo,queante$deoffendella

PerdefTe a vida o bárbaro; & achava
Livre aocfpofo>qem prifaô bufcava^

Outros dmentos de Ithaca regia

Claricio v alerofb,a cuja idade

Se a veneranda barba defccbria,

Dos membros disfarçava a agilidade*

Outra bandeira Armón que atribuía

A afcendeucia do pay a divindade:

Com ceto t& vinte níais vai derradeiro

Phinéoq a muitos pode fer primeiro.

Sobre
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SoWe todos VlyflTcs refplandecô
(Qual Sol fobre os planetas ) adornado

)

De graça natural,com que merece
Per leys da natureza o Régio eftado«

No roftoque defcobre fe conhece
Valor prudente,brio foflegado,

E em afpedo fe vnio venufto,& gfaVCj

Império grato com rigor fuave.

Com gentileza varonil veílidas

Leva asarmasde Achilles^q ganhafa;

As quais Troya infeii? nuca offédidaç

Em trances tam cruéis exprimentaraj
E como fe veV nellasefculpidas

As perfeiçoês,& architeftura rara
Do globo vniverfal,fe reprefenta»
Que Cco,& terra feu favor intenta*

34-
Aly Te via o Ceo de eflrellas varias

Em defiguais medidas efmaltado;
As finco largas zonas que(contrariaá
Em fua natureza)o tem cercado.
Tinha nos ílgnos doze luminárias
(Do Cancro ao Capiconio dillatado)
O Zodjaco õbiiquo,& bem fe via

Que hila Êcliptica linha o dividia»

Os
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Osplanetâs fe viao,que do Oriente
Cõ veloz rapto o occafo vão bufcado
E mais abaixo o mar,que na adjacente
Terra os braços furtofo jà alargando,
A terra grave eftavanoar pendente
No centro opezo próprio fuftentando
Por corapaíFos geométricos medida,

f

Porgeographicas linhas repartida.

Taíy bordado,que atra vefla o peito
; Leva pendente a guarnecida efpada;

Nobra<;oefquerdooefcudo,&no direi

Enriílra a laça a écõtrascoftumada (to
Como que ao mundo tenha jà fogdto
Por trophêo fe levanta da celada
Hum bofquecarmeíide plumas cento
Inveja ás flores, fe lifonga ao vento,

Domina hum bruto, hu Ethna temerofoj
Que sô com as efcumas que lançava

Matar pudera as chamasque furiofo]

Por olhos,& por venta* refpira va;

Parecia atirar ao Ceo»bricfo,
Em cada paíTo as ervas que arrancava*

Ou dá ferrada mão fazer queria

Luzente efpelho â própria galhardia.

Mar,
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Marchava afsi o exerdtojfe breve

Em copia numerofa de foldados,

Ao vaiordeqoalquer tantofedeve f

^ueacrecêtaefquadroesmultiplicados

Com as azas voe u do vento leve

íb^dosinftrumentoe^qencõtrados,

Deram de parte a parte final certo

Que tinham ambas o inimigo psrtc,

39.

Chegou o Grego ao íinalado pofio

Quando Gorgoris jà tentava o t\o %

1 odos na viíia m >ftram igual gofto

Em clamores iguaiscom igual brio.

Porçm acompanhava o alegre rofío

Os oíToS difeorrendo hum temor frio;

Que em taisíuceflbstabêteme o fortes

Putq maia firme fe ha de oppor à morte

4c
Sem que permítta a occafiaõ tardança

Fa^sm para ínveftir final horrendo^

Qual do chão fem eftribf afeUaakãça,

J\ rédea folta o va > acometendo^

Qoal toma o ar o,qual empunha a laça,

E logo o fitio breve efeurecendo,

Nuvês feoppoêaoSoljdardoSj&fetas,

Yoâdo ao fom das caixas, & uombsus.
1 ti
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4U
Tuvalcfofo Phorbas o primeiro
De golpe incerto o capo cnfangoétafíí

Vlyffes te perdeo de compan heiro*

A quem da Ithaca patna acõpantuneJ
Seguioteco fufpir^ derradeiro

Pa outra p^rte Eumelòr quando efpí«

Duvidofo também foi homicida
Quem lhe cortou em flor a doce vida<

Bem quifto era Eumelôr fobre valente

E tinha junco ao Leça nobre eftadoj

Deixou aos Luíítanos juftameme
Ardendo em anilas de vingar feu fada
IV»veo Lanofo na furiofa gente
Novo furor com hum medonho bradoj

E a vãguarda rompeo com tal violêciaj

Que era a Nabãcio em vão a refífíecia,

O forte Polymión fegueaLanofo
Com furorgrandc,com deftrezafarai

Mata aNizêto,& a Phoca| valerof o

Que a defender o filho íe arrojara;

Por entre os Gregos corre tão furiofo^

Tam denodado fere f&fe repara,

Que por onde atraveffa a terra fica

Com fangus roHxajConi defpojtsrica*
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44*

Qualímpetuoíb rio,quefe augmenta
Corh aguas q correrão do alto monte,
ívía madre nao cabendo,irado intenta

Abrit caminho derribando aponte}
£ fe a fúria que leva mais violenta

O lanço arromba que ficou defronte^
Fazendo por aqui lugar â ira,

No largo campo vencedor refpira*

Tal no lugar eflreito não cabendo
O efquadraõ numerofoLuíitano
InvefteosGregos temerofo^horrendo^
Ameaçando na morte o menor dano*
Por hiu parte com furor rompendo
PííTa os primeiros, &difcorre ufano
A> vitimas efquadras,jâ por certa

Dando a vitoria na campanha aberta.

Mas à fúria maiorpofto diante
OfortoArmòn coa gente que regia

Qiialimpinada rocha ao marconltãto
í ) furor dos contrários rebatia»

Pella boca a Britanio (que arrogante
Defcompofías palauras defpedia)
A lança mete-a AndroniopelíopeítOj

guefoja a vis treifpês fempte íogeito

•Atra-
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/^traveffou a CUmo,quequiferá
(Quãdo advirtio

5q nelle punha a liça)

Fugir o fado feu^mas não pudera,

E em quãto volta,por hu lado oalcãça.

Anima os feus para a batalha fera

QueN4arteem forte igual tinha em ba-
MasLanofo cíí dardo de repente (lãçaf

Lhe atalha na garganta a voa valente

4 8.

E>e ambas as partes crece a guerra dura
Sobre o corpo infeliz,que indatefpíra*

Lanofo a efpedaçallo fe aventura,
Q^eatêaos mortos não perdoa a ira.

Mas dsfendello Euríioco procuras

Corre a ajudallo Clito,quando o viraj

E iodos três o tronco jâ fem alma
A ínnumeraveis golpes julgam palma.

49
Como Ieoês famintos fobre apresa

Formam guerra cruel, vibram futoresj

E ella fem vida,ou viva fcm defeza

He alvo miferando,a feus rigores;

Os três guerreiros com igual braveza
Iguaí valor,cugidos não menorest
No corpo aferram>fazemno pedaços

Aspernasahu aparte^ outra os braços

Porem
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50.

Porem cara comprou Lanofo forte
A vingança que teve do inimigo;
Pois com feridas mil,ofoftoà morte
Vio fluâuando no vitimo perigo.
Cahiofalto de fangue>&amefma forte
De Armòn ti vera^fe fiel amigo
Lhe não fora Maronio acompanhado
De quatro filhos que trazia ao lado*

*t
Efao BâftojRenflin^Roufe, &Meinedo£
Que quais bravos rafeiros afluilados

Do paftor que efconderfe no arvoredo
Os lobos vê da preza carregados
Correm velozes a invefiir femmedo*
E tiraõlhada boca enfangoentados,
Afsi das mãos dos Gregos,fem fentidq
Recobrarão Lanofo mal ferido.

-.evamne oj feus-
5& os quatro nao sômê-

A multidão rebatem,que o fegaia; (iô
M as deícompóe de novo aGregá gete|
Que ref rmarfe deíU pretendia.
Quando a focorre Víyfles diligente*
A lança quebra eni Tormesque feria*

£ com vifh furiofâ,& nao turbada
Bfcudo faz aos feus da própria tfpáââi

N ' Maia
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52*

Mata a Clytimio pôr nobreza clar&J

A Pollus,Peneo,L«uco;fere a Elpinoj

Nem te valeo jadacefic.ò Leutháro,

Que de Mercúrio cens fangue divinoj

Foi a Grameneftór débil reparo

O peito que trasia de aço finoj

A pelle de pamhêra.que por malha

Mincio vellio, lhe ferve de mortalha»

54
.

Maronio fe lhe oppunha,mas picdofos

Os filhos o defviam do contrario,

E faltam contra o Grego tam furiofos

Como íeoês em boíque folitario;

Mas elle golpes da tam prodigiofos.

Que o vâíordos irmãosfaz temerário,'

Pois corra ê hu inííãte a efpada de aço

A Bafio o dextro , a Pvouífs o efqucrdo

55T. braço,

Hu dos braços no efcudo>outro na efpada

Inda res faltos davam fobre a terras

T os donos feus com ira porfiada

Naq querem defiflir da cruel guerra*

Có nova fúria inveftenr3mas£ruftrada

Porq(por mais valor q o peito encerra)

Hum defenderfe,fe ferio,naõpôde*

Outro naõ fcre íe à defenfa acode*
r

e *
poye
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'orem do amor fraterno compellidos,
Ou da necefsidade.que he mais certo;
Hú corpo forma hóbro a hóbro vnidos,,

1

Sedo invétor da induflria o grade aper-
E em officios diverfos repartidos (to*
Hum cõ o efeudo a ambos tem cuberco
Outro por ambos fere;& na êpreza alta
Cõ q offenda.Ss repare,a nenhú falta*.

Efpe&aculo tal ao pay piedofo
O peito paíía quando aos mais iaflímaj
A grave dor o faz mais valerofo,
B co braço valente os feus anima*
Retirarfc com tudo lhe he forçofo,
Sem que a fúria dosGregos fe reprítnaj
Antes co maior dano fe augmentava
No favor de Polyton que chegava.

$8.
La nefle tempo Abrantio,que prudente
£>efuperior lugar tudo advertia,

FormídohuefquadraÕda melhor gêtjl
Aquella parte em breve (ocorria.
Cora arte militar mais exceUente
Tudo preveado.tudo prevenia,
Mas ao maior valor,maiorcuidado

IO
contrario furor deixou frullrado*

' "' N* — $uál



%%i*
59.

Qual Aufiro cõtra o monte, que de íoíta

Não pode derribarífurioíogira;

Qual bravo mar contra o pénhafco op
Co dobrado Furor ondas cofpira (pofío

Tal noefquadrão mais forte>mais copo
Vlyflcsj executa a maior ira; [ftq

Mas abateo com mais facilidade

Que à fearactecidaa tetapcíiade*

60.

Alymatoil aÉrmelio,que jurai*

levarão Rey.de VíyíTes a cabeça
Porem,a guerraíã forte lhe trocara,

E faz que oenganofeu tarde cohhéçâ.
Ao forte Manio,que Rifêo gerara*

Corta de hum golpe a vida q começa;
D coutroadeArmonio celebre agourei

Mas nãprevio feufado derradeiroè (íc

6í.

'AÂntellovéqnô felheoppòem eobfiõs*

Mas em taiato furor lhe lembra Aucano
Nem quer q pague de feu ferro os fios

O hófpido que lhe d erá o Luíítano.

Pâfla,&fere aCrerncii,quede dotisfios

Mondego^ Douro* fe jaótavá ufano

Ter deícedécia;&em vâo cõ facrificios

Os claíos Numçs invoco» propícios.
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Reforma em fim o valerofo Grego(cerra
Osrctos efquadroensy& em quanto os

Nãodeix* Polymión scomfurorcêgo,
De profeguir na profiada guerra;

Mas occupado no valente emprego*
Ei trs as efquadras o inimigo oécerra;
Elle porem nâo teme,ames cercado

Revolve o braço^&a^vifta mais irado.

65.
£em como bravo touro na eftacada

Ao qual a multidão cerca infinita,

Hú!heatiraagarrocha,outroa laçada
Lhe ameaça ds perto; a gente grita»

Corre com vifta ardente, fe turbada,
A parte que o furor lhe (blicita,

E en veftindo das armas a efpefura
Rompe, 8ç derriba tudo a tefta duía;

?om igual fúria o forte Lufítmo,
A^nde mais ope.rfeguem fearremefla;

Segundo aqui & aly ameaça o dano,
Fa^ ondear a multidão efpeffa.

Pella garganta fere ao deftto Alcano,'

Por hum lado a Terfiles atravefía;

A Crotonio bi farro o ombro direito,

&p valsrofo Liças pafTaopeito..

N| Quem



Pfyftiffii

Quem poderá contar os que afftrinava^
O género da mocte,& das feridas?
Viaófeos mortQs(tam veloz andava)O modonaocomque tirou as vidas..
Nunca dente fe vio de fera brava,
Nunca de ave rapace vnhas torcidáts
Na preza cnfangoentarfecruelmente,'
Como feu ferro na contraria gente.

66.
Buícafurtofoa Vlyfemas o fado
A forte lhe dillata^que deftina;
Encórra ao nobre Amacio,^ esforçado
Opporfea furor tanto determina.
Embebe a lança no direito lado
Cõ que o galhardo corpo â terra inclina
Dizendo.-ateti valor por gloria baile
Darte meu braço a morte q affeóUfle

67.
Peixava a Amâncio VlyffescõCreontc
No levantado íítio.que oceupara;
E elle,arrogáte,fazer guarda a hfi mote
Fortificado em vallos,defprefara.
Quiz ferir o inimigo fronte afronte,
Offereceofe aodano.qiie efeufaraj
Qile final mente artífices faô todos
t>a forte fua |»qr di verfos modos.
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68.

Bufcamdenovoos Gregos a vingança "<

Que pedia de Amâncio o fim violento,
1

Polymiôn contra todos move a lan^a.

Qual fe.Briaréoj tivera braços cento.

Não fofre refiflencia aonde alcança,

R5pe asefquadrasmais velo* cjo veto;

Aos contrários levando em fatal forte

Nos olhos o rerror,nas mãos a morre,

69*

Como Leão feroz,que dâ manada
Roubou a melhor rca em noite efcurâj

Se ospaftoresfentio commãoarnrada,

Bufcando vai dos bofques a efpeffuraj

Retirafe, não foge-5antes irada

Revolve atrasa vtíla mais fegura;

Tál das Gregas efquadras lentamente

Sc retirava Polymibn valente.

70.

m tanto Aleâo o campo difcorrendò

Ardente facha languinofa gira,

Cõque-as armas,& os peir ^s ^cendedoi

Híias fcíntillam chamas, outros ira.

Ate no Ceo parece(cafo horrendo)

Queda boca infernal veneno infpiraí

Porque intimou furiofo nova guerra
^

Tronando quatro vezes fobre a terral

N4 A toda
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A tnda aparte com igual porfia
Eftende aFuria impçrio temerofoj
là Meronio a Clareio defafia;

JàRenftinfortea CJyto valerofo
Aqui NabancioaPotymiònfeguia
Aly Meinédo a Leoftenes famofo»
Leoftenes, que tem do Lyfioefírago
Feico a feus pés de fangue húroxo lago*

72,

A voz confufa d chús,& de outros fòa,

Asferasrnaisterfibeiscfpertando;

Vitoriaqualquerdelles apregoa,
Segundo os vai a forte melhorando,
A morte em tiros pellos ares roa.
E impedida de troncos palpitando,
A corrente do rio então parara
Se o muito fangue a não acrecemara,

73,
Yefle de armas fem dono o campo chei<^
Perdida em fangue,&p6 fua galhardia;
O ferido cavallo jà fem freio

Morreferoz quem de antes o regia.
Venturofc o que efpira.antes q a alheia
íaffb cruel feia animada via,
Aqui o gemido foadoque morre,
Aly freme o furor do que o focorre,

Finia
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74
Flneoneftecombate duvidofo

A retraguarda folta de repente;

Batendo osdenrçs 5
rnordefefuriofo^

Com encendido rofto, 8c vifta ardete*

Tam veloz,tam cruel, tam fequiofo

O fangue bufca da inimiga gente
Que mais q home parece o duro corte

Disfarçada em buGrego a mefmaMor-

Kefíe tempo Bolano fem receio

A húa,& outra parte irado corre,

Pondo temor co rofto adufto,& feio*

E com o corpo de ani mada torre.

Fax muitos ver as aguas do Letheio,
Ao mor aperto com furor focorre;

E entre os mais de q foi duro homicid*
A Anfimaco privou da cara vida,

Vio fua morte Alpimo laftimado

Com amor fraternal (porque de Elydo
Eraô filhos osdous)acelerado

Corre,8c os limites paíía de atrevido.

Qm?. ao irmão vingar, mas perturbada

Para &repara>como arrependido,

Delõgeolha a efhturaquafiimmenf*
A que mal poderia a yer defenfa.
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77*
Qual debí}ave,a quem de voo leve

Calcam ligeiro os filhos arrebata,

E os tenros membros em efpaço breve
Nas retorcidas vnhas desbarata;

Nzm pòdeíbcorreIlos âncrofe atreve

A tanta dôr,nsm de falvarfe trata,

;Mas entre affsâos vários, duvidando
Geme de longe ao matador cercando*

78
Afsi Alpimoem voltas rodeava
O inimigo eípantofòjnem fugia,

Nem entre a dè>r,que a faria eíHtpofevA
A morte manifeftafe atrevia,

Masofamofo VlyfFes,qas fé achava
Prefentea tudo,& tudo focorria,

Faz a vingança própria^ a feu pciro

Erao maior gigante vafòeftreito.

19
Bolano o vio,& com ferofc fembrante
Lhe diz:a mim te atrevesGfego infano
Tu contra mim te moftras arrogante?

Imaginas,que fou algum Troiano?

Sabequeduas vezesfou Gigante;
Ktla por grande, & mais por Lufitanoj

NefU maça veras,& verá o mundo
A dura efpcrisnciacm que me fundo.

Brut-
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8o.

Brutt© (refponde o GregoJ efla locuía

Efla inútil foberba com que falias,

Nefta tem a repofia mais fegura,

( Erguendo a maô)que fabe caftigallasl

Vejamos efla fúria quanto dura,

E fecom obras a arrogância iguallas;

Afsi lhe diz tratandoo com defprczo;

£ ellejá vibra a maça em ira acezo*

Sr.

Furtoulhe o corpo Vly fles por hum lado

Co cj elle o golpe no ca vallo emprega^
Deixa ao brutose vida oGfegoiradoj
E com valente aftucia mais fe chega;
No peito embebe a efpada mal armado
E o feroz inimigo à tetra entrega;
Qoal fe em inverno cõ furor violento »

Antiguo pinho derribarão vento.

82.

Menos funofo brama perfeguido
Das garrochaso touro naeftacada;
h/i enos fero o Leaô ruge ferido,

No campo aberto, de mortal lançacUj'

M enos o mar dos ventos combatido,
Menos o Ceo com voz de fogo brada*
Que o bárbaro Gigãtejàs vozesgraves
Pararam rios.ôc cahirarò aves.
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Vendoo cair,lhe acodem n|o somente
A porfia os guerreiros cirçunftantes;

Mas velozes também cora peito ardetft

Em furiofo t rapei os mais diftantes.
^

Quebrada a ordem, defcompofta a gétç

(Nada o furor advirte)femelhanf es

No esforço chegam ao combate acefb*

Hermínio bravo*& Arganil foberbo.

84.
Quz proezas naõfazemfmas concorre
Taõ grande multidão ao paíTo efíreíta

Qu£$6 perturba os feus o q os (ocorre,

Obrando feu valor contrarioeffeito,

l*al íem feridas de apertado morre;
Ály dc hualançada oolhodireito

(Qiie&ò tinha)aArganil cahio em cerrai

E de todo o cegou a dura guerra.

DefefperadoFreme;& dâfem tino,

Golpes cruéis na multidão efpeff>,
4

Ferindo os feus co cego defatino;

E inda advertido de os ferir não ceffa.

Não defendeo a Acrontes o arnês finoè
:

Porque com duas pontas o citraueííâj

Força de eftrella: que recebe o dano,

JPa mao do maisamigo Luíitano-

Com
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86.

*

£om trabalho recolhem qual furiofoW
A Arganil cego os feus;& começava
Quaíí de novo o tranfe temerofo

Com porfia maior.guerra mais bravai

Mas omantoeOendendoienebroío

Mais irados a noite os apartava,

E aBolano infeliz na tetra dura

íizeraó corpos,& armas fepultura.

Fim do feptimó Canto*

CANTO



CANTO VIII.

ARG VMENTO.

fortificafe o Grego;& em vão trabalha*
•Porprevenir o dia,dilígeuté,

Que o Lufitaao feu defenbo atalha
^inticipando aguerra mais vehemeute.
Reduza fitria a fingular batalha.
^íGorgoris.&a Vlyffes>& igualmente
Mifteriofa nuvem os obriga

Jl tornar ofuror cm pa^amiga.

NÁ®
trouxe a noite o natural foflegd

Aos Capitães dos arraiais contrários!
Quenegavaõaofono o doce emprego
Empenfamentos fluâuando vários.
Os próprios brios julga o fabio Grego,
A poder tanto oppoftos.tetnerarios,
E reparo ardiloíb prevenia
Para o combate do feguinte ài£

Faã



az do bofque trazer,qtie eftava perto;

Materiaqueemdefenfaaccomodada
ímpida opaílo eftreitojondecubefto

Rcfifiirpofla â força aventejada*

J^oíioque veja o vencimento cerco

No defigual poderia dilatada

Fortuna mais cruel,no peito forte

Sempre deixa efperãça a melhor forteJ

3-

S'o mefmo tempo Abrantio procurava

AIcançaro$intentosd©inimigoj
Com Gorgorisj & Aucano confulcava

Çuem arrifearpodeffem ao perigo.

QnandonaReal tendaAlvito entrava
De Alvor acompanhado fiel amigo,
E em hora fc offerecem oportuna
(Sem íaber do confelho)a efta fortuna*

4.

agradecido o Rey dá novo alento

Com palavras aos peitos generofosj

Premio deflina do alto penfamento
Aventafadas hontas,doêspreciofos»

Dous efeudos , cj ao golpe màfs violéto

Refiftiarn feguros,dous luftrofos

Elmos lhes deuj & por mercê dobrada

A Alvito cõ fua tpão cinge híia efpada
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pâftem:& Alvito â Lua que fahíâj
Deofa Latonia, (diz)a quem contepld
Raynha das eftrellas/e algum dia
Voz does meu pay Andronico ê teu tê-
Se eu defpo/os de feras fufpendia (ploj
Em teus portais feguindo feu exéplo,
Governe agora tua luz brilhante
Nefte filencioteu meu palio errante*

Difíejmas pouco andaram, poreja gente
De Vlyífcs vem,q com tumulto brado
Trás da Vefinhafelvaidihgentc,
Arvores,q hús dos outros váo tomado*
Ferve emAlvitoo coração ardente,
E a cometellos fe difpunha,quando
O companheiro o ad virte.q he precífo

• Levar,sêmàis tatdanca,ao Rey avifo*

Apfefladosvoltaramtmas jáeftavâ
OcampoLufítano em armas pofto,
Porque o rumor dos golpes o avifav*
Da madeira cortada ao bofcj oppofto*
Sem dilação fe move,que importava
Atalharão contrario o prefupofto
Ds fabricar trincheira; Sc cõ mais furí*
folym&n o atribue £ própria injuria.

ÇQíra
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8.

Correjmas qual penedo^ que impellir»
De excelfo monte rápida torrenteBm quanto declinouaherefifiira '

Fm vão o fobro,o puiho mais valente;
Forem chegado ao baixo>da agua a iraO nao pôde mover.por maisq intentes
1 alpara o Lufitano nacftacada
Queos inimigos tinham já formada.

Aqui.& ally frenético procura
\

Achar entrada,tudo difcorrendo;
Quando a nova defenfa ve fegura
Delerpera furiof0íbrama horrendo;
«-orno a faminto lobo em noite efcuraQue os cordeiros ouvindo,& naôpodê,
fclcallar o curral.a fome crece, (doE maiscótraos aufêtes fe embravece;!

t-
I0 *

>ubir quer os reparos ajudado
Das que jâ chegaõ numerofas gentes;
Porem aos Gregos com valor dobrado
Faz a necefsidademais valentes.
Da defeíperaçaõ he defprefadoO perigo maior.5& em taó vchementçi
Furores começou a horrível guerra,
Que fuzilava a ar,tremiaKrra4

O Qre5
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Gíágos(VlyircsdÍK)emprcza ociofâ

Fora animarvosparao duro Marte;

Sò vos quero lembrar q a morte hõrofa

Hedapaflada vida a melhor parte.

Quanto mais que a fortuna rigurofa

Remédios co rigor afsi reparte,

Qliequandonegaosmeos da mudança
Naõ a efperar he vnica efperan ja*

n.
jQuiz profeguír,mas qual e felva efpefla

Chama vorax,que mais acende ovento

Os ^tes corre com furiofapreffa

.Asplantasdeflruindo centoacentoj

l Afsi pellasefquadras que atraveíTa

Sefaz lugar Mencorvo; & ta5 viotéío

Invefle os varos, q a trincheira abatej

E efie fez quafio vitimo combate.

Nabancio defendeo naqnelle eftadã

O Grego campo de naõ féc vencido;

Qns htípaíTo de outros mildeseparadq

Foi sô de feu esforço defendido;

Mais que das armas do valor afrtiado,

Da multidão contraria acometido

A innumeraveis golpes, quafi exsãgue

ira rocha de ferro cm mar de íangaá*™~~ *r A 3^2i
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À Quantos efla noite cruelmente

Tornou em fombra eterna a forte dura!

E nem cerra em que câi^õ lhes cõfente
â

Que outros corpos lhesdefã fepultitfa.

A Aurora jâ o nioftrava, qtie no Oríetô

Parou, mãchaf temendo a planta ptira,

Quando no campo vio côfcro cftrago

Montes de mortos,&de fangue bu ligo

Más Nabancio anímoíb, dífccrrendo

por hua,& outra parte não ceíTavai

Golpes fnriofos dando,& recebendo
Desãgue alheo,8cpropriofé banhava*
Èm trance tal a morte naõ temendo
A guerreira A rminildasôbufcava}
Mais naõ, a achai feotiâqúe âs feridasí

Qne dera só por vella muitas vidas*

16.

nde té efcondes (entre íi deíí a)

OBeilonagentil,ameu defejo?

O quem fora balifa à fúria i mpía
Deites tiros cruéis que voar vcjôí

hlâs naõ ce ofFenderaõ^potque fetíâ

Ferir ao Ceoferirtc; íteéquãtocu ífejò

Efta lança^dedanoefiâs ifenra»

Qne es alma em q meu cofpo fô (ufl-Sta

O a EiUl



17.

Ellacom forte gente a guarda afsifte

De Calipfo que o Rey lheencornêdáraj
Que s filharem q a vitoria mais cofifte*

Do valor deÀrminiida confiara,

E porto que aGuerreira mal refifte

Àobellícoíb ardor que defejara
t ntre os rtais pelej'ar,pode vencella
O rogo brando de Calipfo bella*

18.

Mas naô ceifou de todoo peito ardente
Do rigor a que Marte o efli mulavaj

X) hum lugar alto na contraria gente *

Das fétasdefpejou a ebúrnea aljava*

PaíTa a direita perna ao velho Almcte,
Queajuelhadoaindapelejava;

< Fere hu braço a Climí>n,qefogõ ardia

Porque nao pode ver qnem*o feria.

Vlyfiesentre tanto veloz falta

Num ligeiro cavallo que vagando
Vè fem fenhor;& o muro q lhe falta

Vai de enemigos corpos levantando*

Eis que na maior fúria Lyíio o aflalta

Veocello roflo a rofto procurando,
Vangloriofo de aver forte, atrevido

A Nizon^mor toja CIoco màl ferido,
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20.

A lança punha no inimigo peito.

Que temeo quais o golpe repentino m

>

Masimpediolhe origurofoeffeito

Do acicalado arnês ò metal fino»

Veloz no acometer yfetoz noafpeito

Enriftra o Grego o ferro diamantino,
Cnja dureza impelle tal violência

Que naõacha ao contrario refiftençia»

21.

Cahia Lyíío quando em continente
Bi farro hum cavaHeiro o focorria,

Em cujo nobre peito juntamente
Igual ira,& piedade competia,

Querefta o corpo fuftçntar cadente,
Aquellapor vtngallo em vao porfia,

E,porque em nada falte ao que defe\zt

Húa mao o fuftenta,outra peleja,

22.

Porem VIyfles,golpes duplicando,

Do forte capaccte,& da vifeira

Sem reíiftencia os laços foi cortando,'

E moftrou q o guerreiro era guerreira,

S^ltoufeo áureo cabclto ao veto brado

B defcòbriofe o roflo, tis maneira
Que a rofá envergonhada fae fora

Do bocao ve rde que lhe rompe a aurofa

Oj Er*
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f?raa fermofaClicia firme amante
Po mal ferido Lyíio,que, atrevida
No valor que lhe dava a fé eonftaMe'
Pellofeguiraventuraraavida^
Pos paternos temores triunfante
pode ao campo chegar defeonhecida
Com armas varaniz,&min !ftrava(va^
Pcféfí oculta ao mefmo a quê guarda-

2 4*

Ser defeuberta lhe acrescenta a ira;

A ira nova ccr,queafaz maisbella;
Mai$ bella de afrontada golpes tira,

Tira,Sçfufpira intrépida donzella,
O Grego>q amor tanto vê 5& admira,'

Com deixalla piedofoquer vencelia;
Vo\ta galhardo com maior façanha,
Que a piedade ao valor fépreacõpanha

[Voltou;& Clicia trífte procurava
Salvar da guerra a 1 yíío afsi ferido;

l^as pooces pafíos neííe intento dava*
Quando cair o vè desfalecido.

Querendo fufténtallo o acompanhava
Co peito brando ao lado dellc vnido;
Qual a vide arrimada ao tronco verde

Quç (UmíUco golpe a vMa perde.

Más
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26.

Mas Gorgoris irado cujo peito

Naõ fofce ver que vadeado o rio,

Sò confiadosno lugar eíTteito

Moflrem tampoucosGregos tãtobrio;

O Luficanos(dizJquandofbgeito
Tendes do próprio Marte ofenhorio*

Serápofsivelquceu a vez primeira

Vencida aja de ver voíTa bandeira?

2 7#

Àfsi dizendo, com furor defpéde
Rompendo osares hua forte lança

Cõcj a Edippoarrogaiea vida impede
Q^e felhe oppoz com nefciacõfiança.

Ao ancião Tapeio hum cfafdo pcde„
Com elle a Drantes pello peito alcaçaj

Levadiefpada-,& cu revés,que dava
A Scilo,& Tirio juntos degollava.

28.

Qunfelhe oppor ou2ado Nezoforte;
Três vezes fopefando a lança atira,

Na qual voara a Gorgoris a mortet

Sehuaantaimpenetraveln^o vefttra«

Kfta çfpadaque vez tem melhorcortef

(Lhe diz oLufítanoacefo em ira)

E dando hu golpe, com mortal affõbfo

Sentia Nezo derribado hum ombro*

O 4 Com
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lg.

Com menor fúria tio em crecímèiító
O vallo rompe ao lavrador queixofc,
Com menor força tempetuofo vento
Solta Eoíode monte cavernofo;
Da região íuperior raio violento
A terra vem bufcar menos furiofo^
Que Gorgoris horrendo desbarata*
Atemorifa

>corta lfere >& mata.
30.

A laftimofa nova a Vlyfles chega
DodeftroçoquefazoLufuano;
Por entre os efquadroes com ira cega
Atrauefla feroz, &quaíí infano.
Ia, cruel fado(gritada me entrega
Efta occafiaõ a teu poder tirano;
Mastiâotçrfc \& mais que ameaçarme^
<] hoje te vêço,ou hoje às de acabarme,

A Gorgons le oppoem$fcro inimigo
(Lhe dízjporcj rezaõ me fazes guerra?
;Nao me permittirás hum porto amigo
qo Ceomedeuem taõ efíranha terra?
O Ceo me trouxe aqui;por elle figo
Qualquer fortuna q meu fado encerra;
Se iflo força nao tem para abrandarte

s
Temna meu braço para cafíigarte.

Em
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Em fogo accfo Gorgr ris o ouvia,

Vendo a occafiaõ que tanto defejava;

Salta do carro cm terra; porque via

Que do cavallo VlyíTes ja faltava.

Chegado(lhe refp5de)he,Grego,o dia

Emq a treiçao me pagues que ordenava
Teu grande ardil,tambê aos Lufitanos

ConcedeoCeeavifos foberanos*

landa que os teus defiftam dá peleja,

Que eu nudarei ceflarde minha parte

Em íingular contenda o mundo veja
A quem mais favorece o jufto Marte*
Quem iflo(dizoGrego)sódefeja
Como pôde dei xar,Rey,deagradarre?
CeíTe abatalha

tq em meu braço efpero
Ver que os hofpedes tratas menos fero*

losmimftros ordenam fem tardança

Que a ceifar toque; mas a guerra crece;

Porque afuria^o defejo da vingança
Faz que ninguém às ordens obedece»
O Luí^tano contra os feus fe lança,

Egritandoque parem, feèmbraVece;
O forte Grego a hum>& a outro lado

Os feus refrea no vãmente irado*

Cefía
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35?
Cefla a batalha,eni fímjmas funa nova
AcendeopeiroâLuíuanagente»
Porque o perigo cada qual reprova

A que fe quer expor o Rey valente*

Masreíiftenciatal nellerenova
Com dobrado fervor o brio ardente^*

Manda,qu2,comohe vfo,tragaòlogo

A facrificio vi&imas
a
& fogo*

16.
Hum campo de outrodividido em tanto
Largo cfpaço de terra defcobria,

Que pelloGrego Euribato & Damanto
Reys de armas,igualmentefe partia.

Com bran :a veíUdura, & largo manta
Dos Luíitanos efquadroes fahia

O Sacerdote Alminio.que no afpeito

Granglià dignidade mais refpeito.

£m ara brevemente aparelhada

Com fogo ao facrificioconveniente>

As leys do juramento dedicada

Hua cordeira poz branca,& biclentej

Elbs,co ferroa fronte fínallada

Pa viaima
>& olhando ao Sol nacente,

] Libam com pio affe&oemtaças de ouro

• Pe Báccho alegre o liquido tesouro.

• •-V*"" Etuam



83.
Eiium, Vlyffi-s diz-,nefles altares

De ardentes chamaS;CJvenero,& toco^
Efte elemento pureza terra,os mares,
O ar,o Ceo em tefiemunho invoco;
Qoefe vitofia,ô Príncipe, alcançares
Na fíngular batalha.a que provoco
Teu forte braço, ficara fogeito
O povo que governo, a teu direito*

Porem.íe.comoefpero doaltofadoi
Vencimento me der o Ceo piedofo,

1

Cidade fundarei,que eternizado
Deixe de Grécia o nome Vitoriofo,'
E porque vejas 5Rey, que outro cuidado
Nao incita meu peito a bellicofo
Senaô procurar pa2,farei contigo
Naõcomo vencedor,mas como amigo

Eicarà sò meu nome pormemoria
Neffa fatal cidade,fe a fundamos,'
Sem termos mais poder»nê outra gloria
Qu,e acompanhia cj contigo achamos.
Será por Lufítana jô notória
Qualquer acçaõfamofa q empredamos
í ntre nos a verá com pado eterno
Húaforte

âhúa ley,hum sô governo.
lura-'
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.

lufava Vly(Tçs;& com zelo puro

Gorgoris logo a vifia levantando,

E dextra ao CeoteufdizjòGregoJura
Por que de terra %& mar tê o alto mádoí

Pello foberbo Rey do Averno efcuro,

(E ouça o divino pay>que,f"lnnuando

Raios^cõfírma os pados) que a tua géte

Concedo o que propões liberalmente*

42.

Primeiro as aguas alagando a terra

Faraó caftigo nos mortais fegundo;

O fogo do lugar onde fe encerra

Mudará centrofitimtnando o mundo;
O facro Olympo cahirà comfeuerra,

E fera Ceo o Tártaro profundo

Dando ieys Pl.uto alupiter tonante,

Que-eftt concerto noíia fequebrame*

Aquí,chèos de affeao reverente,

Sobre o fogo a cordeira degolhndo,

As entranhas lhe tirão brevemente,

Que em vafos põem ainda palpitando*

Em campo já fe vem com brio ardete
â

Humcmdâdofoao outro rodeando

Nota com forte ardil para offendello

Por onde melhor poffa acometcU*
Ago-
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44-
gora>6 Mufa,aIento foberano
Bçllitoaccentoaminha vozinfpira
Quedo valenteGrego, &Luficano
Com vigornovo reprefentea ira;

Imítc ao Com cias armas verfo ufano
Que a expnmirfeti furorcãudo>adfpira
Dà eloquente pincel q afsi o retrate*

Queouuindo veja o mudo eííe cõbate.

45
rimeiro Vlyfles arremeffa a lança,

Que com fonido os ares vai rompendo
Ma^ Gorgoris fe oppoem çô fegurança
Porq n aõ teme o golpe mais horrêdo;
No firmeefeudoa toma>& tal pujança
Moítr a arrojandohum dardo qtemédo
O Grego furor tanto,fe defvia

Librando nadeftreza a valentia.

46.
fcmbos a hum tempo levam das efpadasj

Com iguais bnos efte,8c aquelle parte

Aly fe viram juntas,& igualadas

Em hum a fortaleza^em outro a arte.

Por largo efpaco em iras porfiadas

Infpira em cada qual taifuror Marte t

Que nenhum dà lugar a que fe veja

Se morrçr antesiou matar deíeja.
...

O Grego
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47»
Grego ferecolhe,& com o efcuíd
Multiplica defefa ao peito de açoj
A viíh do contrario o ferro agudo
Oppondo immovei co direito braço;O Lufitano com Marcial eftudo
E>e defcompoilo trata largo efpaço,
Mas acha sêpre.q por maisque militai
Tefirme,&prôptaa maõjopaffoja vif

4°* (tàé
Na dsfenfa impaciente fe prepara
Có a força maior a hum golpe horrédo
Co forte efcudo Vlyfíes fe repara
I>e furor tanto,raios antevendo.
R aio a luzente efpada fe tornara
No fogo que fcintilla, combatendo?
O férreo efcudo,a cujo fom parece
O Ceo quecae,a terra que eftremece^

49.
Quafifeífjclinao Grego.&bem puderaÀ
Fender tal golpe a hum penhafco duro
De corage incitado naôefpera
lugar cuberto,nera chegar feguro;
De todo o modo quer ferir;mas era I

Combater com efpada hõ forte mufo^
A cada qual o brio tanto inftiga,

Q«e difàs,Mufa,cj igualmente o diga?



Canto ô8d)>àl j j 3

uai Atiflro,8í Aquilon(tremendo aterra

£ fendolhes a esfera campo eftreitoj)

Bravoste encontrão em furiofa guerra,

Iguais na cSpecencia, iguais no cffeitò;

Tais os dotfs heroes humcõoutrocerra
Oppodo efeudo a efeudo, pei ro a pei|o
Até que a furta a cadaqual retira

Para que ncllesfe renove a ira.

5*

rgue a Yifeifa o Grego jdeançado
P*ara melhor poder tomaralento;
Com novo esforço,& animo dobrado
Hum parte pafâp outro a pafío lento.
Terita a contraria éfpada cóm cuidado
Vlyííes,ífccom deflro movimento
Vfar procura da enganofa traça,

Que a híía parte tira>outra ameaçai

52.

Vias Gorgoris veloz tudo attendia,

A tódósfensdeíignios atalhavaj

E em occaíiao as armas cftendía

Que ciiâ poncao rofiolhc alcançiva.

Ià hua alegre voz o ar rompia
Que a Luíitana gente levantava;

J! do Grego brotavam.nefta injuria,

Mais gue a ferida fangue,os olhosfafta*
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**•
Poroffenderfuriofo em vao trabalha;

JE quanto o vigor falta, o furor crece,
1

Duplica golpes na cruel batalha;
Mas firme torre Gorgoris parece.
Qnalrodèa inimigo alta muralha
Por ver fe breve entrada fe ofíerece;
Tal bufca Vlyfles húa,& outra parte,
Mas naõ acha lugar a força.ou art e.

Finalmente fe arroja temerário,
Da vingança tratando,naõ da vida;

,

Arè que a dextra perna,q o contraria
Tinha diante.deixa malferida
Aqui com brio novo ao adverfariò
InvefíeoLufitanojfemque ò impida

,

A grave dór;& bem o Grego entende
Que vircom elle a braços sò pretendei

As forças prevenido gigantéas
De fí o aparta o corpo defviando;
lunto o fuor

v&fangue em mãçhasfeaí
A cor ao -verde campo vao mudando»
As duras Parcas nas prolixas teas

Pararam do íuceflb duvidando,
Que a guerra poz em duvídofa fortej
E igual balança d.e hum

9 & de outro a

(morçeji



56.

Víai quem de eterno folio governava
Na mente foberana aclaraempreza,
E mifteriolbs meos dillatava
Por refervarlhe fim de mais grandeza;}
Alto decreto em luz comunicava
Ao Genio,que da gloria Portugucza
Deftinouproteâ;or:eftefe inclina
Com prompta obediência à lsi divina*

. .. .
57.

ua ligeira nuvem de repente
Efcurecendo o arfe precipita
Entre ambosj& a vingança mais ardetfi/

Quando mais adefejaõ lhes limita:

De vigor falto cada qual fe fente,
)

E quanto mais moverfe folicha
Em maiores prifoêsfe julga atado
Deixa o etntrario,pugna com feufadej

58.

orno em pezado fonho reprefenra
Afantafiatrifleomòrperigo
Ao que afligido eftà,& em vaõ intêta
Com anfiaseícaparfe do inimigo:
Sempoderfe mover,por mais que alêtà

O coraçao/Datalha sô configoj
Afsi cada qual delles fe oceupava
Nos duros laços com que peleja va.*
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O Círcefdíz o Grego) cm Yozpezadâi
(Que colérico apenas proferia)

OCiree fera,eftàsde mim vingadaj

Se te deixei jVenceo tua porfia.

Mas fufpende>cruel (feinda te agrada

Jtlum brando rogojcomocmalgu dia)

Sufpendehojea vingança^virigarts

Poderàsdefta vida em outra pane..

6o.
No tnefmo tempo Gorgoris furíofo.

A voz confufa,regiílrado o alento,

O Grego (diz)ò Grego cautelofo,

A triunfo adfpirafte fraudulento?

Ifto heprímor,ifto he fer valerofo,"

Confeguircõ encanto hu falfointeto^

E vàsb Deofes^Deofesfoberanos,
Daisfavor tanto para tais enganos?

6u
Neftas razoes turbadoTe queixava

Quando hua voz da nuvem refpondia

Im vao favor doCeo folicirara

Quern do que o Ceo decreta fedefviaJ

^NaoLufojO inferno apolymiofallava

Eeftorvar tanta gloria pretendia;

Deixa» enganado Rey,teu erro cego;

Funde Cidade illuíire q fabio Grego.
-ç - - —-— — -'—

f
Paro
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jPafóu a voz 4& a nuvem fe levanta

Rcfolutanoaremciaridâdcj
Com jufta fufpenfaõ todos efpatttà

Por largo cfpaçoa rara novidade. .

As armas folcamjqtíe evidencia tanta

Faz manifefta a fupcrior vontade*

A Lufítana genre, pazes- grita>

Pa2es,pois que o Ceo me&io as folieitá

pa2(diz o Rey) valente petegrino;

Pois quer o CeojCalipfo he tua efpofi

Qualquer que fe/as logfa teu deftir;pf
Levanta elía cidade ventufofa;
Se tens em teu favor braçodivino,
Que m5o fera contra elle poderofà?
Quem pode refíftir, por mais q intente^

Ao que nos moftra o fado Claramente!

|Eu(grita Polymiótii& enflflra alança)
]

Que farei conhecerem campo armado
Qi^e anuvem qemnôspoedefcõfiançâ
N ao he obrado Ceoinêdo alto fado

j

He magico poderias n ao alcança

A vil induftfia palma do esforçado;

Seguime Luíitanos fem receio,

Naõ fogeiteiía pátria âiugoalhôio/" -

p* " Cega
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6j.
Ccgo,fbberbo,irado afsi dezia;

£ nem confe!ho,nem reporta efpera:

Inverte os enemigoscom porfia

Da multidão feguido que o venera.
* Fm vaõ detello Vlyflespretendia,

Que furor ral rezoés naõ confidera.

Mas cada vez bradava mais furiofo:

As armas íòs faõ leys ao valerofo.

66.

O Grego a fúria tanta fe retira,

Que fegurar a paz afsi pretende:
Gorgoris fegue a Poly mibn com irai

Êem fim aPolym òníua vifta rende*

A prefença Real sôrefifíira

Ao motim que no capo Ale&o ertêde:

Defefp eradaem ver que era fruftrado

Opporfe ás leys do foberano fado.

67.

O campo deixa ao R$y obedecendo
o bravo Lufitanq,& trirte parte (da
Aos pátrios Douro,& Minho mal fofre

Que fe lhe negue aley do fero Marte.

As acclamadas pazes concorrendo
Os mais fe juta de hua,ficde outra parte

E os Reys as confirmarão novamente
Cõ^rarips ritos <te hua.fc d «outra gere.

SeguioU
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68.

Seguiofe affeâuofafepultura

Dos que da vida a guem defpojara
E desferidos diligente cura*

QneGorgoris a Aquilio encomedaraJ
Quando entre eftes fe via a forte dura
De Lyfío,& Clicia com a fé mais fará

Tendo a pena reciproca excefsiva

A aquellequaíí morto,acfta mal vivai

Mal viva a darlhe a vida ainda fe atreve
Que para fi naôgoza,fomentando
Entre as tépidas mãos de pura neve
O calor que nas dellc v^i faltando.

Do peito faz encofto ao pezo leve,

Dos delicados braços leito brando;
Eenxugftlhe^foltandolaçosbellos*

Do ro fio o fuor frio cos cabellos.

70-

Pofsivcl fci(dezia)ò cbara vida

Que a Parca em ti triunfo procofâíTe?

Que o ferro mais cruel,prenda querida,'

Chegado ao peito teu naõ fe abrãdaffe?

Mas eu(a lança naô)fui a homicida»

Pois te chegou, femq por mimpaflaíTe

Ay>doce amot;quenefla infaufla forte

Eu so culpada fou, fem culpada motte.

Pj Setn
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Sem cufpa a morte?nao,poís que tiraria

Quãdo cruel te mata,quet que eu vivaj
Mas difeulpada eftá fe cuida ufana

. q ambos htim golpe sò de viverpriva.

Iíto certo imagina, & nao fe enganaj
Queimpofsivel parece cftar eu viva;
Quefin-M,quc refpire nada importa*
Poisqnaõ morro jâ,devo eftar morta*

Elle animando o alento pretendia
Refponderamoroíbâtrtflé amante;
Mas conhecedo emfim que na5 podia
Levantahum pouco a viftavacillanteJ

Pouco a fuflenta cm Clici3, que porfia

Com o vital defejo a alma anhelante,
Qued«i prifaofugira,fe outros laços

Lhe não fizera a damadefeus braços*
1

73.
Docemente a prcndia;mas receava
Qwí dentre os braços inda lhe fugifle:

A boca aboca pallida aplicava
Porque áfahida o paíío lhe impedifle.
Oudarlhe vi voaíTcnto procurava
Recebendoa em feu peito fe fabifle;

Mas erra amante;pois para efteeffeúo
Pouca ventâgem Vai de peito a peito,

Antes
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74-

Lntes em íi,& em Lyfio padecendo
Vnidaá rocfmadòrcom laçofortej

Eftava menos viva,combatendo
Hua sò vida duplicada morte.

AcçofsJus,& calor hia perdendo
lunfamente com elle em igual fofte*

Fálcoulhe a voz,& lhe faltaraavida

A fer falta capaz de fer fentida.

7 >•

.

isporobrade Aquilio jáeftancado

O fangue aLyfio >moftra aos circuftateí

Que a falta dclle o tinhadefmaíado,

E as feridas naoeraõ penetrantes

Na5 fe atreveo a fer tam duroofactó
Que dividííTe tam fieis amantes

j

Reílituidos â faude em breve

Seu grande amor feliz fucelTo teve*

Fim do o£tavo Cantou

CANTO



CANTO IX

ARGVMENTa
£m »ao inten ta Volymòn anutntç

Alcançar ti Calipfo por efpofa;
Tois vendoo em anciãs triftes mais coflate

finalmente o defpederigurofa.

Vlyfíes da fortuna triunfante

.

Coma bella Trincefa fe defpofa;

Que ignorando que Amor a perfuade

Rende aojugo de Amora liberdade.
t

EM quanto a diligencia preparava
O que era às Reais bodas covenietej

Polymiòn infeliz naõ defcançava,
Porq a ira,& o amor lho nío confentc
De quantos vãosdifcurfos fabricava
Sahia Iaftímado novamente;
Que era matcria ás chamas em q ardia
O que a trifte memoria repetia.

ÍUfbi
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7

9
j

Refolvefe a vo!tar,& disfarçado

Em novo trage quer tentar ventura;

Imagina enganar o adverfofado^
E que naõ o conheça afsi procura»

Dsfpede os feus; & sô de feu cuidado

Seguido,& perfeguido,fe aventura

A bufcar no arraial a feliz, forte

De bem lograda vida,ou breve mofte^

Chegou, quando jà a noite afugentara

Dsl praia Occidental o bello dia,

Que, as bodas efperando luz nuisclaca

Para a feguinte volta prevenia*
Com anfias fuftas no rumor repafa
Que no arraial alegre fe eftendia:

Eftelhedizque ha de perder em breve
O que imagina que a elle sò fe deve.

A tenda vai bufcando da Princefa

Aconfelhado sô do defatino;

Entrou,facilitandolhea alta empíôf*
Por favor derradeiro feu deflino.

Ou pena foi,moftrandolhe a bellefa

Dequeinjufto,& cruel o julga indinno

Como,galhardo moço,étrafleocculto?

Ma^fe teguiíAmor que difficulto?
~*

Efltre?



y.

Entfetínha aPrlncefa acompanhia
JDc doze damas,antes luzes bellas,

Dando cípiedor
%

a noite, inveja ao dia.'

Que trocara milSoes por doze eflreilas*

Subiramente entrando fufpendia

Turbado Polymiòn a vifta nellas;

Que ao esforço maior faltam fentidos

A raios dçbelleza prevenidos.

6.

Cobrou alento, & quando vè que altera

A todas hum tcmor,hum juflo enleio*

Eu íou(dis)fe inda fou que de antes era

Vivendo de mim próprio tam alheio.

Eu fou quem mais amante perfeyerai

(A pezar de ameaços do hum receio)

Na digna fc,na firme confiança

De que quê mais merece , rnais alcãfa*

7-

Calipfo,gloria eterna a minha pena,
'

Pena immortala minha maior gloria}

luz que dos olhos meus a lu* ferena*

Alma da vida,vida da memoria;
Queordemfatal,quecaufam3 condena

A triftc exêplo da mais trifte hiílor ta?

Faltam partes em mim
4
comòventura?

Iguala em ti o rigót a fermofura?
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•8.

Jc por Amor fe alcança fer amado^
Quem meu amor iguala na flrmefa?

Sc por nobrefajde híí,& de outro lado

Que pôde aventeiarfeme em nobrefaj
Se por tezouròs,fe por grande eftado 9

De meus eílados fabes a grandefa;
Se por esforço;bem conhece o mundo
Que naõ hanelle Polyrnibnfegundo,

9.
Sô naSfeife meuroftorefplandece
Delicado^ gentil,para agradarte;
Quesô confultooefpelho que offerecé
Em claros feítosogloriofo Marte.
Mas nem cfeo,queafFe&o te merece
Belleza vãada natureza,ouda arte»
Nem que anteponhas aviril fembrate
Afpeito vil de effeminado amante.

IO»

Sc o Ceo,ô rica prendâite formara
Com fogeito capaz de humano preço^
E tudo finalmente me faltara,

Te merecera sò no que padeço.
•Mas nao attendas iílo.sb repara,

(Se que repares em meu bem mereço)

QHe a criação, o fàngue a própria terra

Me promete vitoria em tanuguetra.
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Naõ creo^aõjnaõ creo que antepon has

A minha fé incógnito eílraogeiro;

Meu mal sô nacedeqnaõ te exponhas
A declarar a eíRey o amor primeiro;

I>ífpoente pois,q quando te difponhas

Como merece amor tao verdadeiro,

Prefenteefiou anem força>nem fortuna

Tanto poder terá que nosdefuna.

Nefie affe&o que vc2,nefte amor puro

Tronos^ReynoSjtezouros naõ refpeito

Teus braços para trono sô procuro,

Outro Reyno naS quero que teiiipeitoj

Nem mais tezouros (pella fê to juro

Que a tam doce prifaõ me tem fogeito)

Que os çafiros^rubís , & o áureo vello

IX: teus olhoSjtua boca & teu cabello.

•Aqui chegava a pratica amorofa,

A triíle voz do moço Ultimado*

Quando menos amante que queixou
Lhe dizCalipfocomfembrante irado

Que occaííao indifcreta,ou licenciofa

Em mim,ôPoIymiòn,vio teu cuidado

Que te aflFegure cm tanto defatino

De teu va!or,de meu eftado, indinno?

Nunca
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^«nca entendi queatantolevantava

Prcfumpçaõ vãa teu alto penfamento:

Em ti sò rente as partes eftimava

<j aplaude agêral voz> sê outro inteto^

A natural vangloria te enganava;

^as para que profigo?fe violento

Q decoro
t
qtie jà fufpira, & clamafartu

Que ouvir queixas de amante he de que

tf* .

>ois(refp5de elJe)cs mote,es penha dura*

Que naõ queres setirde amor o effeito?

Naceftedealgu tigre por ventura?

P*or ventura te falta humano peito?

Ve que quanto he maior a fermofura

Tanto ficado amor roais jufto objeito;

Naõ queiras^aõjingrata à natureza,

Negar ás leys que di&aeffabelleza*

16.

e divina te vês,nota fenhora*

Que ate là chegam amorofas penas;
Baxou do claro aíTento abella Aurora
Por abraçar o caçador de Athenas:
Diana cafla a Endimión adora,
E t odo o Geo eíiâ feguro apenas.

Pois juftamente mais de Amor infante

Teme ofuror*que de Tifèo Gigante-
Por-



17.

Porque a Amor naóofFendem duros faíoS
Que com tronante dextra vibra Iovej
E a Iupiter Amor vibra defmaios
Na fútil fèca^ue brincando move

;E quando maisfuriofojinaisenfaios
Cada qualfaça.com que o rigor provei
Najr itoria teraõ defíguais palmas,
Hu fulminandoja corpos

4outro a almas
18.

DiíTera mais.fe naô interrompera
Eftas rezoés,em que clle defcançava

JCom repoftaCalipfo mais fevera ±

Doquenelhs Amorpronofticava;
Naô proíigas(lhediz)cj he altaaesfer^
A que teu brio o voo levantava;
E premio de qualquer merecimento
Bafle o perdão do tanto atrevimento]

19.
Imagem,(lhe torn«elIe)efbmpa breve
Em q o pincel da perfeição fe apuras
Maravilha maioc,onde fe atreve
Fazer oííen ração a fermofura.
Ethna de amorem cuja viva neve
Os corações abraza chama pura,
Rica pompa do Ceo.&Ceo na teríá*

Dos olhos <paz,& do defejo guerra.
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20

Bem reconheço que atrevido a amarre
Offendoo que mereces,& eu naõ nego
Mas fe queres culpartne,& difculpartc

Fazctc menos bella,ou a mim cégoj
Tu es culpa,& difeulpade adorarto,

1: fe o que adoro a merecer naõ chego»
O favor teu à falta mais notória

Pôde fazer capaz da maior gloria.

21.

Que o merito^occaílaode fer amado»
He nos celeftes hum divino effeitoj

E faz o Ceo ao homem adequado
A feu amor com o fazer perfeicoj

F fie quilate teu aventajado

Pôde proporcionar qualquer íbgeito*
Pois do Ceo a virtude he tam fublime^
cj méritos de amor no objeito imprime.

Pois es da perfsiçaõ milagre ao mundo
Que admira em tihíta animãdarofa*

Faze que admire agora outro fegnado
£m nSo feres cruel fendo fermoft;

Em teu favor minha efpe rança fundo»
1

O naõ na fruftres rmoflrate piedofa
Com quem ,fenao chegou a merecer^
£vl«ie« muiso em merçcer «jucrerte*

Mas



Mas cila fera o ouvir fe recolhia

Num pequeno retrete;& elle obrigada
Dasdamas que aafsiítiao , cora portia
Pa tenda vai faindo perturbado;

- Comojô cruel ingrata,(lhe dezia)
Te ve)otam contraria a meu cuidado?
Tiffefofto fe vero vejo agora
Qge imaginava vello alegre Aurora?

24.
Cantos rigores ouço deíTa boca
Quando juftos favores efperava?
A furor minha vifta te provoca
Quâdo mais ê teqs olhos me animava?
Pois nada alcaça quem humildeínvoc*
Amorem quem refugio sô bufeava,
Mudaremos o efíiIlo,por ventura
Farás mais por rigor,quepor brandura.

Naoiograrâs,feeu vivo,o indigno efpofo
«j anteporme afortuna em vao pretêde
Seja eu contigo embora rigurofo,

HeideofFcderjingratajaque meoffede
Aqui parou das guardas temerofo,
Que para o feito q arrojado emprende

* Vè que lhe importa confervar a vidaj

? P«£ 9 ÇamP9 achou façil fahida.

Çom(
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Com fervidos fofpiros acendia

( Em quanto caminhâvà)o ar ambiente
Que,de piedade,quafi reipondia
fim repetidos ecchos brandamente.
O feminina coftdiçaô(dezia)
Quem averà que a teu rigor fe ifentc?
Pôde jà mais aver quem diga ufano

q achou em teus effeitos trato humanol
27.

Porpenfaõ graVe ao homem só procura
Produzirte no mundoanaturetaj
Como gbra dos montes na efpeflura
Das ferpentes.das tigres a ferefa.
Mas oxalá que como fe affegurà
Deitas feras a vida com deftrefa,
Fugir puderaõ prevenções maiores*
(O fera mais cruel)de teus tigotesí

Nem fangue,nem valor, nc amor grãáé£
Nem tezaõdarapòdeconvencerte?
Queaverà.enemiga, que te abrande?
Que é tudoeftoudifpofto a merecerteiO queira o fadoque Neptuno mande
» t

/

uâs,Pra > asoutfo5quearenderte
Bailará a novidadejafsi vingança
Me dará defle grego tua mudança*

CL Edtí;



E â ti,Rcy, que enganado não permitem

Que eu me poffa vingar de tanta oíFéfa»

Períiga o Grego aísi que necefsites

Dobrado meu que te feràdefenfy.

Veras teu erro, quando folicites

Em ferviçosde aggravos recompenfat
Veras que o Rey que tinha tal vaffallo

Devera fazer mais por contemallo.

30.

ÍAy,(tornava outra vez)Calipfo amada*
De novo me rendeíte rigurofa*

Setambella te vi,vendote irada*

Como tevira,vendotepiedofa?

Como fofres, Apior/maspois te agrada

Caufade ve obrigarte mifleriofa)

Que bus olhos onde teu vigor refpifa,'

Hum cofto onde n\ reinas turbe a ira?

lã não quízefâ,n5o>correfpondencia,

Sô meu amor quizerapermittido;

Nada lhe peço feu,tenhaclemencíai

Pois o que he meu sò peço por partido.'

Mas negue embora tudojarefiíiencia

A Amordarâ quilate maisínbido;

Hei de Ver qual de nos he mais coflante

Ellaem ftr inimiga,ou eu amante.
M0Í3
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Mofférei,pois que quer,& Anaof Cofente
Qiic quê vida me 4eu*feja a homicida;

Morre infeliz,que morres juftamente;

Morra ao tormento quê morreo â vida*

Mas como fem vingança?a dor prefetô

Ceda agora à vingança merecida*
Ceda o dele joàifaja dura forte

Suftentça vida ate vingara morte»'
\

Darei primeiro tnorte ao.falfo Gregoí )

Depoismedefemparea vida odiofa*

Mas não fatâ,q o fado, a q me entregoi
M e ha de negar a morte por piedofa,

Ne qaererà Plutão fe ao Lethes chego
Que aly deixe a memoria rigurofa,

Ou, fe a levar.q as penas que dà graves*

A viftademeu mal fiquem fuaves.

34-
Àfsipizancíovai a fombra efciiraf

Retrato á confnfao doafli&o peitou

A vingança traçando que procurai

O áe amorofa caufa,duro effeitol

Elleem cuidados queorigorapura*
£lla dellesizenta em brando leito ,

A breve noite paflam;que ferena

Miniftfa
J
dcfigiwl*dcfcanço,& penal



35-

Mas jà na fexta aurora â luz fahiJt

Reílituindo a corá efcura terra,

Depois que dos concertos a alegria

Tornara em branda paz a dura guefraj

QnandooDulychiofabio,erti queunia
Pródiga a natureza quanto encerra

EmMurte &Adonis}defuaforteafana
Parte do arraial Grego ao Luíitano*

16.
Com tanto luzimento o acompanha
Dos Gcegospnncipãis a melhor parte,

Que negam derrot alio a' terra efíranh*

Força de Eôlo,ncm furor de Marte:

Nos Lufítanosfecopilla Hefpanba
Quanto preciofo nella fe reparte;

Que às defe/adas bodas da Princefa

Devido afFeílo cumulou grandefa-

EflâvaoReyaVlyíTesefperando
Diante do arraiarem que feotívia

Som de inf(ru?^entos vários alternada

Em confufaõ alegre melodia*

Por entre o$ efquadroés hiao chegada
A tenda,onde a Calipfo o Grego via

q nelle>&em fijturbadai&vergonhofag

Ajuntou chama a charoa.&rofa a cofa*-~— *—
'
~ m
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38.

Que faíos moftra o Solfo Ceo q eftrellas?

AbriI,ou Mãiojoue jafminsjque flores?

Que pérolas o Oriente produ* bellas?

Que rui íide purpúreos reiplandores?

Quegraçâs cata o mndo?(aindaqnelIas
SsrecrataiTe a Deofadosamores)
Qj*e feja cada qual bofquejo dinno
A 1 parto de feu ro fío peregrino?

19M ufa, de cujos olhos nace ufana
Da maior luz a fonte mais perennei
Pois donde vive o Sola graça mana
r>e Caftalio,! ybethride>&Hipocrenej
KemfempredelTaesferafoberana
Raios fulmine Amor,potqeu mais pene
Dsjixa coroarme,abrindo eííe tezouro,
Se outras vezes de mirtOjhoje de louro

40.

Bem fabeo muudcque o feliz planeta

Que te af$iflio,fe fez tam venturofa,

Que enfínar podes Palias a difereta,

Como a Vénus excedes por fermofa*
Que muito,pois que louro fe prometa
Quem teu favpr,quem teu alento gofa?

Quando neUeiguatmentefe aiíegura.

Beila íciencia,èc f^bia fermoiura.

Qj Enff-
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Inílname a pintar cni breve fuma

Bellesa que a Calipfo reprefenre;

N5o,que tomar de ti cores prefuma*

Q"? nao fe deixa ver o foi luzente.

Mas>(porcj audaz as azas não cõfuma
Num raio teu)cõ íbmbra, (fe a conféto
Por miíterio efleSolJilluftraalira,

Que sò a luz de tua fombra ádfpira.

42.

Ebúrneo quadro naferena fromft

He de Calipfo ao Ceo mais alta esfera^

Novo perigo de maior Phaetonte,
Sublime trono donde A mor impera.

Oflenta de ouro o lúcido Orizome
Scintillance efplendor que reverbera;

Com raios deçafir moftrainconftãte

Candor de neve>Iuzes de diam ante.

4?-

Efhdous arcos fuciz forma a Cupido
^Mil arcos,antes lètas amorofas,

Pois mil vezes fe achou delles ferido^

Quando lhes punha as fuás rigurofas.

Qualquer,pofto que negro,mais luzida

«J
as q íris moftra cores mais ferrtiofas;

-Arcos faõ triunfais,em cuja gloria

3Logra o vencido o premio da vitoria;

Com
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Com duplicado Oriente em dous çafíros

Dous Ceos de maravilha deíoncerra,

Que fulminando luz em doces giras

Prometem pazes^mas intimam guerraí

Daly Amor co forç3 de íufpiros(terra;

Prende a aura,abra2aomar 5& move

4

Daly o reTpiaiidor tremulo>& puro
A fombra tetna claras Sol efeuro

45
No delicado rofto admira Flora

O mais alegre,mais graciofo prado;

Cnja confufa cor Amor ignora
Em rofas,& em jafmins embaraçado;
Rerrato celeftial da bella aurora
3\f a varia luz do cândido encarnado;
Antes duasauroras;& bem era,

Pois que tinha dous Soes aquella esfera

46
Sutil relevo em proporção devida

Píe dos bellos confins divifao breve;
Qnea cenfura invejofa,& atrevida

Admirarfi^não emendar fe atreve.

A fragrância maiorlhe deve vida,

Mais doq ella fragracia á, flores deve;
E chega aperfeiçoa augmenrar gfaça

Dond: as beilszas tem fatal defgraça*

Qj. Ani-



Animadocoral em dousdiuifo

Dà breve paflb à voz fua vemente*
Clattftrode amor, terreftre paraifo,

Que à poíTe imaginada faz prefente.

Produzindo híía flor a qualquer rifo

Amenidade moftra cm campo ardente*

Eem margesderubte, fenSo de rofasi

Tal vez hum mar de pérolas prçciofa^

Terfocriftal de pouca rofa ornado,
Bem delineado termo ao rofto bello,

Num ponto fas fepulcro defejado

A quem morre feliz chegando a vello;

Ou certo afilio ao moçofaretrado
Que Vénus quiz formar para efcõdeUo

Daspenasque recêa merecidas
Em rouhar coraçoês v& tirar vidas,

49-
Torneada coluna de diamante,

Certifsimonon plusdafermofura,

He dignamente venturofo Atlante

paquellôCeoàbeUaarchiteduraj
Em vários giros de çafir radiante

Entre o can dor fe moftra vea pura,

£ em comporto agradável tudo brilhi

Raios de !«&>& luz de maravilha^
Do
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50.

Do cabello futil,onde reparte

O mais preciofo o Sol de feu tezour<%

Com luzentes prtfoês forma bua pane
A fronte branca diadema louro,

Outra,co defconcerto,induftria da arte,

Cae nos bombfos em diluvio de ouro;

E na defordem que a belleza emprede*

Quãto mais folta eftá, tãto mais prêde,

A delicada mão
%bella açucena

Onde a neve de Iuno fe acredita;

Ou aljavade Amor,que doce pena
Com finco niveas fêtas folicitas

Quando bifarramente da aura amena
Cõ o airofo inftrumeto o moto excita

Acende mais nobrando movimento*
Pois a incêdios dç amor minifíra venta

52.

pçnde ao nácar da orelha em áurea esfera

Oriental margarita maispreciofa;

A garganta efmeraldas efcolhera*

Atre vendofe ao verde por fermofa;

Femate acottar rico hum fénix era^

Queabrazaderubiz ardente rofaj

E na cândida mâo,iouro cabello

Indicas luzes fazem matiz bello.

Pe
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53-
De fútil byfFo,& pratado hombrodee*
Hum manto azul co graça peregrina;

... Veíie purpúrea cota que guarnece

De ouro»& d z aljôfar contextura fina^

Alas tanto não advirtc quem msrsce
Do rofto ver a perfeição divina,

q a aceçã que pudera o humano ornato
Occupa a luz do celcíUai retrato.

?4
Nella os olhos admiram que altamente

Se reduzira o Ceo a breve esfera;

O claro Sol a hum raio mais ard ente;

Á híiafior afrefea primavera.
A melhor margarica o rico Oriente,
E na jóia que tudo compuzera
Medrava a graça por eftranho modo
CeOjPrimaverajSolj&o Mundo todo.

iViíite vezes o Sol por via ciara

Correndo com paífados parallelios

Os raios na canicula dourara

Em competência vãa defeuscabellos;

Vinte ao decimo fígnn fe apartara

Por fugir invejofo adôf de ve!!os,

Depois que vio Lucina que trazia

Calipío no vâ aurora a huinbsllodi*.
Quaft
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Qtundo nacía alegre fc ajuntava

nmconfonanciaa profpera influencia

Dos melhores planetas^ue a illuftrava

Com íbberanosdoes por excellencia.

Sô a Lua,& Saturno lhe faltava-,

Porque benigno osollhc deuprudécia

Mercúrio íngenho.íupiter ventura*

Marre valor, & Vénus fermofura,

Qualcríftalina fome a caminhante
Pello rigor do eftio maisfoquiofo^

Qtial defe/adopofto a navegante
Pella força do inverno procellofoj

Qual foraacharhum lúcido diamante
Em deferco caminho ao cobiçofoi

Foi fua vifta ao venturofoGrego,
Que Amor deixou comefta vifta,cêgo

Em voz. melhor fentida que formada
Doces anciãs de amor lhe deficobriá;

Aqella(a neveempurpurabanhada)
Com filencio eloquente refpondia.

Mas iáxuriofa advirts
s
jàfe agrada;

Do Grego obrio nota,a policia.

Eocoraç5o,que ao laçofe-acautella,

Em movimento he fcintilante eftrella.

r: ' ~ ~
'

Sente



Vtyfsiftu

??•

Ssnte hum novo defejo que lhe fende

primeiro a vifta^ondepafía aopeitoj

Amainãofabe que ama, nécõprehenrk
Aquelle ignoto dâ alma doce affeito.

Bê crê q intemaamarjmasnâo entêdfi

O modo cS q a obriga o charoobi eito;

E antes ao coração confume a chama
Que çlla inocente fe.rc folva em q ama-*

A u roeffná perguta: em que me inflamo?
Qne involve, &q revolve o péfamêto?
Que feria feamaíTefamOiOunao amo?
Oqme turba heglonaíou he tortnêtoí

Se amo não íei,mas fei q não defamo,
Pena ferâ^mas delia me contento;
E fehç^ue declararfe Amor não oufa»

Não terna q,ao q íinto the gentil coufa«

Em quanto neftas anciãs du vidofas,
fa fentea dama glorias, já temores»

CelebrouHyminêo bodas dttofas,

Q£C lunoçumulou de altos favores»

As bellas graças desfolharam rofas f

Afsifttograta a Deofa dos Amores;
E com devido aplaufo inflame n.te

O Grego campo*a Lufítaiu gente*

Fim do nono Canto.
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CANTOL
ÁRGVMENTO.

Vira feftfaús jogos fc tâortta»*

1Jraca Responde alcafiftfecU

Vnwichs d<i$ iitori4^h^ií>i

oue o Vonugues^torMc4tífurU4

Hermini) forteíiúfl^s fufiemava,

Dtrjueappltujido vencedor [ajjh;

jl l>olyto« &dMgil$olif*belU
hm contenda de amor põem comcâktelk*

V'

M\s \\ Cupido fueccífof\Jc Marte
Dillatavaa aiíiorofa tnoftarchia}

amantes efqtiadroés de par te a parte

A belleza das damas defdfia-

ífaõ armas os olhos, força a arte

Qn£com cuidados almas combatia
Os c< rações ferindo,mas de forte

Que davam vida ameaçando morte.
' '"

Moftra-
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Moflrarãofe os gentis competídofèá 1

Jioihuas jníhscom igual intento

Porqlie com mòte$/& com varias coríi|

Cada qual dcfcobria o penfamento.

As damas com indícios não menores,
O coração raoítrarâm pouco iaentoj

Afsi que claramente fe conhece
Qual he o amante,6c qual o favorece.

j 3-

Largo campo fe via preparado
Como convinha à occafião prefentej

Asleys das juítas nu cartei dourado,
[2eso lugar decente,

ílho Abrantío reputado

j tempo mais valem©
[nia;omro Cíaricio

slhor nefte exercício*

te levantava

Hum palanque luftrofo cor

Onde reais aíJWitos occupava
O Rey/>c!3rQ^fJyfíes 1& a Princefa.^

De hua tapiceria fe adornava
qem Tróia ouvera por maiorriquefa

O fabiovencedor;&dom primeiro

Ao fogro foi de amigo verdadeiro*



^

Cante decimo^ í 2 8

s Caflandranao crida profecia

Era a hiftoria que aly íe debuxara^
Que a antiguidade entani não entediai
E depois o íuceíTo moftreu ciam;

(Não fem myíterio» quando tudo ardia

Vlyffes dentre o fogo a libertara;)

As batalhas continha, que primeiras

De Portugal guiaram as bandeiras.

6.

Ifiaofs os eíhndartesLufítanos
Tremolar pellos campos delei tofos

Do manco Lyma cotra osCafielhanos
3

'

E encontraremfe todos valerofos*

h logo^sPortuguezes mais ufanos
gftavamml hiui^ori ofos;

E oRcycóntrarío^Stflh-deíígualpaftido

A batalha íeWSiwffal ferido,

De Ourique o larco c4jm>o fe cobria

"le em efquadroés armados»
1 rc [

- *
'> íilicofo feguia

oes de meãs Lua^dofnados.

Do humPTíl^iJ cfrernados
Pequenos efquaofSfe^a^Tiandartçsi

Cornavam Cruiessò,poí^4riasparres

JP^"^ ]
t-ogo

\
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8.

Logo eftes poucos com furor rompendo
Aquella multidão quaíi infinita»

Moftrão no eftrago cruel q vão fazcdà

1

Que alento fuperiorfcu peito incita;

Ate que em fim o campo hia perdedõ|

Com finco Reys a gente Ifmâeiíta;

E AfFonfo Portuguez nefta batalha

Em purpura Real trocava a malha,

Mats eflendida eftava a clara emprefá
£)a famofa Lisboa conquiftada,

Pois não paflara acção a fubtilefa

Que não deixafle ao vivo retratada^

Contraftavadasondasabravefa
Das partes Boreais a grande armada,
Qje o marfingiajC movimêtosgraVes*|
Volantes pin \iô%fic nadantes a veSé

% io.

O valerofo Affonfojda alta ferra

A que deu noíhe Cynthia,lhe en viá^í

Ligeiro lenhoujue deixando a terra

DoTagro prjmaptorio,o mar cortava

Em auípiciotSJf à jufta guerra

Os fortes«eftrangefros incitava,

íj erão sfaindo à praia em navais potes*

Armado parto dos alados montes.— " * Vút
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Pôr hua parte jà dos Portuguefes
Luflrofos efquadroês hiao marchando^
Poroutra Belgas, Álemaésjlngrefes

As ordenadas tendas afíentandõ.

lá fobre os muros lanças^Sc pavefes*

Raios â luz do Sol reciprocando,

Moftravanf,maisdifficil,maisfeguro

Sobre o muro de pedra hu vivo mttfoí

12.

Seguiafehum combate te<nerofÒ

Com ardil, 8e com força refíftido;

Hum focorro que entrara valerofoj

Outro dos cerçadores impedidos
S ahidas do cercado cobiçofo
Do pouco mantimento defendido*
E em todís as facções pintava a hiftofí4

Proefas dignas de ímmortal memoria.,

[Nem ficara efquecida na pintora

Do bravo Infante Pedro a feliz forte

Predêdo abella Zaifa em noite efcúrá

Que bufea cm Al^tfciuér pteíidio fortô

Ao namorado Achino,que procura^

Ou a querida cfpofa,ou cruel morto,
Concede liberal com mão piedofa

Vida
a
te9oufos

a
libardade a 5c efpofa»

K ALui
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14

A Lua finco vezes fe cfconaía,

Sinco vezes moftrava o folio inteiro*

Quando a fofte Cidade fe rendia

intrada no combate der radeiroj

Miíeravel eílrago allyfe via

No Mauritano deftrocavalle/ro,'

Epella Oriental parte fiftalmentô

As quinas arvoravaa Lyfiageme.

\Viafe em outra partc ôque marchando
De Badajoz o Príncipe Agareno
Socorrer âCe^imb^a procurando
Com mimeroío campoSarraceno;
Feroz pairava» & urgulhoío^quando
Poííoem cilada híi efquadraõ pequeno
(Sefcnta Portuguezes)sm fugida

O poz contente de efeapar com vida,

\6.

poítuguszas efquadras mais adiante

Hum Príncipe regia bellicofo,

Que,c5 nome de Sancho claro InfátCj

ReprefentavaafMartc maisfafnofo.

Das Traníhgana* terras trinnfante

KasBeticas entrava mais furiofo,

Fazendo que regâlTe a Andaluzia

Goadal^uibir comfanguequc éaftfol

-~*í
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MoflravafehiiaVillaa quècefcaVa
Com multidão feroz de combatentes
O Miramamolim que governava
Com outros trezekeys diverfas gêtes

Porem de duas partes ajuntava
Affbnfo,& Sacho os efquadiroes valeteí

E ao Miramamolim privava o Tejo
Da Torpe vida,&do cruel defejo* i

18.

Seguiafe a vitoria que tivera

O valar Portuguez do Mahòmetartô
Sobre AlcaçardoSal,quando o vcnceíá
De exercito djudado foberano.
O Rey de Badajoz que o (ocorrera*.

Na companhia de tre$Reysufanot
Vendo dos feusalaftimofa morte
Os íegue^otitroRey na própria fôftá

19.

>Jos campos de Tarifa fe moflrava
Todoopoderda Mahomctana gente
Qge às Hifpanasbãdeirasfe humilhava
Rendendofe o maior ao mais valente*

O Lufitano Affonfo,que deixava
Vencidoao de Granada,n5o confent»
ÍDillataríe o triunfo? cofre fero

ÀfccQrref o valerofo Ibero* fr

%T Abai
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20

A batalha fe via,que glorio fa

AdeFronteira Lufitaniachamaí
Empreza aos Portuguefes ta m famofil

Quãtoasmaiores>q a memoria aclarnaj

Na Caílelhana gente valerofa

Aquelle braço portentofh afama
Do vitoriofo Nuno, hia fazendo
Irreparável dano,eflrago horrendo^

tu
De Aljubarrota o campo feeftendia

Co pendões Caftelhanos &Leonefesi
Que impofsivel emprefa padecia

Ao pequeno efquadraô dosPortuguefes

Mas canto deftes pode a valentia,

Quebrando lanças>& rõpendo arnefes^

Que nos contrários £ea vitimo eftrago,

Tornando o verde capo em roxo lago»

22-

Tíes montes aValverdefuperiores,

Cujos v alies regava o Guadiana,
Os Capines cobriaõ,que maiores
A gente refpeitavaCaítelhanaj

Os-poucos Portuguezes vencedoies

A gloria dillatavam Lufítanaj

E o grande Nuno piamente orando
Os ajudava maU que pelejando.
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A batalha de Touro allymoflrava

Quatro efquadroés valentes di vídidos;

Cada qual cõ o oppoílo fe encontrava,

E os Portuguefes de hu eraõ vencidos.

Mas logo o outro o dano reparava

Em feitos dos anais nunca efquecidos^

E o Príncipe Ioaõ vitoria teve

Que á inveja maior mais gloria devei

24.

Tam natural reprefentava opano
Nafanguinofa hiíloria o duro Marte^
Que era dos olhos voluntário engano
A adequada ficçaõ da fútil arte*

Nao duvidava olince mais ufano
cj o tafto achafle o corpo ê qualqr parto
Mas somente aplicava attento ouvido
Paraeftuitarobellico ruido.

Mas o que falta ally fe imaginava
Da arte o primor mais raro defcobrtaj

Pni'5 maravilha á obra acrecentava

Verq era viva a guerra &níofe ouvia*

O palanque Real afsi fe ornava,

E de maior ornatolhe fervia

Nasbellas damas tanto Sol, que defies

Inveja tinham os balcões celeftes»

Rj P*



26.

0$ vários inftrumentos fabricando

Torres de confonancias fobre o ventoj
Fingem que os ares coros alternando
Formam vozesno leve movimento*
Tudo alegra va,& fufpendia,quando;

Crece o rumor, & todos na memento
Os olhos põem no triunfante carro

Em que o mantenedor chega bifarro.

Foi efte o grade Hermínio antigo amante
Da clara Eflella;& vendo co mbatida
Sua efpcrança de outro',mais confiante

A finge quandoa julga mais perdida.

Veftidode leotiado triunfante

Sobre hua rocha entrou^onde efculpida

Efta empreza levava:firnie,& dura

Na tormenta maior ettou fegura*

23.

Seguemno vinte feus com differentes

.Emprezasjqne declaram feus amores;
Qual entre neve trás chamas ardêtcs*

Qual agudos efpinhos entre flores.

JUg.íisalegres,outro$ defeontemes
Moftramfeu pêíaraeto emvarias cores;

Em fim quanto fc vê por toda a parte

£a*invenjcêsaue deu Vénus 4 Marte



Cdnta Jecimol l^i
29-

|CIyto,galhardo quanto valerofo,

De corleonada efcura fe moftrava
Por outra parte>em hua nao»queixofo
De Eftella como a letra dedaravaj
Navego em mar agora mais irofo

Quando em feguro porto me julgava^

Atè que ms permitta a dura lorte

Achar a clara eftrella de meu norte»

30.
Dez o ac.ompanhamjcm que a bifarrú

Dos Gregos fe moftrou mais arrogate;
De hum admirava a empreza q traria,

De outro a letra>ouacor defirmeamS
Qualquer delles cõ todos copetia (te*

No difcreto.no airofo
:
no galantej

Eviã.jfe entre fi por vários modos
Todos vencidos, vencedores todos»,

5 r.

A praça acompanhado rodeava
Com galhardo pafFêo conveniente,'

EmqaosReys,& aos jui/es tributava

Devida cerimonia airofamente.

Diverfospofios cadaqnaltomavai
Donde confufa fe apartou a gente;

Os carros detxiõ jà .domam velozes

Quadrupedantcs anima.U ferozes.

R 4 Os
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l 7"
Os brutos ferem com igual intento

Nornafmoinftante cj ouve as trõbetas;
Voaõ co a fúria que, excedendo o veto»
Pellos ares futiz levam as fèras^

Fíjmes nas fellas
5reprimindo o alento

Vao bufeando co as lanças as targçtas,
E rompendoasally,vohambriofos
Para correr fegunda mais furiofos.

35*
Çom valerofos brios acomete
O GregoClyto;& hum tal golpe dava;
qao Lufirano a rar/a,&efpaldercete,
Por mais que eraõfeguros>deftorçava^

,7 Mas ter de Hermínio a laça sôroquete
ACJvtoaproveitou

:
porq o encorava

De frme s que,a ter ferro, eftava claro
Que nao achara feu furor reparo.

Com novo alento cada qual fe esforça
A vencer o contrario na terceira,
JNFo braço a lança com vigorreforça
Mais qda vezfegunda,ou da primeira*
Fez Cly to fobre as pernas tanta força,
Que na apreiíada fúria da carreira,
E>izendo;a^oraíi,que te derribo,

*

Rorapeo huloro,5cfe lhe foi oeftribo,

Vito*
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VitoríofofícouHerminio forte;

E o povo em cofufaõ^ aCIyto amava;
Culpando o Grego a rigurofa forte>

A voz dos círcuníiantes o ajudava; *

Mas.fem que nada feu favor importe,"

Rigordasleyso premio lhe negava;

Quando â entrada da praça foi fentido

Com outro aventureiro outro ruido.

Vinha Argilfde Solifa mal tratado
^

Sendo objeito de Amor por gentileza}

Moflrandona divifa de encarnado

q era exeplo de amantes em firmezaj

Em hum grande heliotropio levãtadci

Trouxe diferctamente por empreza:
Se defprefais,eu amo;& ainda efpero
Ser meu fim que o deClicie menos fero

Com di>us padrinhos em pafleoairofo
Vfadas corteíias vai fazendo;
E em hum murzello fobetart fogozdj
Que a terra em cj tocou fica tremendo.
Sinalo clarim dava bellicofo,

Quando acomete com furor horrendo
Tam ligeiro.que a viftanaõ divifa

Se nas arêas,ou nos ares pifa.

Ambos



38.
Ambos fe encontram^mbos juntamente

Afianças quebram com igual partidoj

£ na fegundaefpera Argil valente
Que fsu contrario ficará vencido.
Masculpadocavallo inobedients
A tey ck> freo,lhe deixou perdido
Hu bravo encontro cjerfa,c6cj a gloria

Todos a Hermínio deram da vitoria.

39.
De verde à praça entrou Polyton Grego

*
ÍQije também a Solifa pretendia)

Sobre hu carro como aguia,& fcuem-
Na letra q levava defcobria; (pcego
Por mais que arefplandores fiqus cego
Aleugenerofo amor não defeonfia

I>e penetrarão menos contemplando,
Quando não poffaK fubir voando*

40.-

CoraPythoiviuò padrinho o acõpanha^
Dá volta ao campo,& nelle reconhece

O povo os brios co que o preço g a n ha,

E a maior biftrna lhe obedece.

Hérminioem tato co prefteza eUranha
Muda hum ca valiosas ígiular parece

Ei>icor a neve,em ligeireza o vento;

Polyton outro oceupaem hu monúto.
S02
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Soa a trombeta; cada qualbríofo

Bate as cfporas,hum com outrocerra;

Porem o Grego menos vencurofo
Por alto o cimo do contrario erra;

Sobre o arção de cncõtro mais furiofo

O derribou Hermínio quaíí em terra>

E por entre o braçal, &guardabraço
Da lança que rompeo deixa hu pedaço

42-

evanuagenre a voz;ma$eIIeembrcvef
Confiado,na fella fe firmava;;

E fac tam airofo,que lhe deve
O povo o grande aplaufo que lhe dava-

Mas jà Mencorvo^q a provar fe atreva

Fortuna cõ Hefminio>oc3po entrava*
F na divifa grave que trazia

De laranjado,moftraque porfia.

Como por tempos largos pretendente
De Felifarda avia conhecido
Serrigurofa feriipre,&malcorttenteJ
Poflo que a tinham muitos bc fervido;

Sobre hum Cameteão difere tamehtc
Leva por letratneíle convertido,
E na parte em que vivo transformado

Hei de acertar a cor de meu cuidado

í

Tom*
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44.

t
Toma cavallo^com furpf o lança

Em ouvindo o final^comraoínimigo;
Por fimada vifeira a Hermínio alcãçaj

Masfem offenfipaíTa
i
& fem perigo

Acorferfe difpoe n fegunda lança

Fiado nadeftreza Sc esforço antigo;

Mas recebido hum golpe na arandell*

Torceo a roão,& foi bater a tella»

Entra Euriloco aftuto3 que fofría

PellafermofaFilio mor tormento
dilatado do pay,que nao queria

Dar a eflranho Himinèo confentimeto
Vellindo pardo por brazaõ trazia

Níia palma efta letra a feu intento:

Meu valerofo amor bem a merece,
Pois quito o oprime mais tãto mais cre

46. (ce.

Partem feito final com fúria rtnta,

Que impede que ventage fe conheça;
O íorte braço Eoriloco levanta,

Ao Luíitano alcança na cabeça.

Mas eíle de tal golpe nao fe efpanta,

EncocraoGregOj&fakalhehuapeçâ;
^ por lei clara no cartel efcrita

Para torúar à jufta o inhabiliu*
Naõ
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47-
íao deu lugar a novos combatentes
O luminofo pay do moço infano,

Que ia bufeavá aos raios mais afdente^

Maufolèio cerúleo no Oceano.
Ag-sral voz dá vivas competentes
Ao valerofo Hermínio Lufítano;

Quando outros chegaõ>q co nova traj:^

Viitofa oílentaçao fazem na praça.

48.

lefperíojquedeilíuftredefcendencia
Se íaâcív.i de antigos* ReysHifpanos^
E tinha ;â de amares experiência,

Sem privilegio achar nos poucos, anos;
Como íe ouvefle httmana providencia
Contra o doce rigor r*e feus enganosj
Traria letfâ fobre hum crocndillo:

Qium naõ quizer viver pode feguillot

.eoftenes^neem Irhaca aventado
Tinha fiel na bella Clodonira;

Confervando nas almas lealdade
A fortuna que tanto os dividira;

Num Sohíezia: a outra claridade

De minha aufencià a noite naõ adípira

Que me alumia câ no fim do mundo
À U12 do Solem que meudia fundo.

À du^s
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50.

A duas partes ambos divididos
Com multidão igual de companheiros

\ pQUsefquadfQêsformavaõ tam luzidos

q aos prémios adípiravam dospriraei-

À fingida batalha prevenidos (ros.

Quando à praça chegauão derradeiros
Com tanto apbufo os recebia o povo
Queparellei comprara hum dianovoi

Osefcudosembraçam deaçotfnòs>
Que amor de cmprezasvarias adornava
Naslanças,& nos peitos diamantinos
Baios de nova luz o Sol formava*
Com Marciais efirondos peregrinos
A guerra mais cruel fefiguravaj

Reprefentando iguais de abas as partei

Em poucos cobatemes muitos Martes

Entregolpeshorriveis encontrados
Cada qual era hum raio em ligeireza*

Igualmente galantes,& esforçados
Os brios ajuntavam co a deítrezaj

Éraô todos amantes,& foldados,
Satisfazer queriam neftaempreza
Duasobrigaçoés^que huabafíara
Para animar a quem valor faltara*'"

' Vota
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ora ta! entre todos a igualdade*

Qja ç pâr* dar es premies prometidos

3Vlal i rezãoa vifta períuade

Q^ais ficarão dos outros excedi dos.

Segundo a cada q ai tem a vontade

Favorecendo eftá vários partidos,

Cofufo o povo^& as damas sécaUtellas

Moftravam jà quemfoube nvcrecellasê

Mas os )'m2ès(q no grave afpeito (cio)

Naõ davam de affeiçaõ híi breve indi-

Ou mais amigos de hfiSjCU fem refpeito

Seguindo asleysdoriguroíbofficio;

íuígam que Hermínio 50 tinha direito

Ao premio de maisdeftro no exercício

Polyton ao de airoío^& que vencera
Euriloco naletraque trouxera.

Ally naõforam premio aos venèedofe*
TripodeMrmas^copasexcellcntesj
Que á jufta Marcial, cobrindo amofesi
Mal competiam does de combatentes*
Com arbítrio difereto outros melhores
Os juizes repartem,convenience<?
Pafaás damas fetvir,a que he devido
O trofêo dos amantes merecido»

De
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*

De alegres eímeraldaspurarofa
premiava de Hermínio a valentia;

Que Eftellanaõ aceita,ou vergonhofâi
Ou que offender a Clyto nao queria.

... Com híi collar, que em obra artiííciofa

Doouro os quilates no valor vencia,

Euriloco fervioa Fili bella,

Que o duro exeplo quizfeguirc^Eftellâ

57*

Com temor de fuceflbfemelhante

A Solifa Polyton offerece

O preço que levara de hum diamante*

E diamante Teu peito lhe parece.

Mas ellajou por cortez,ou por amante*

A feus humildes rogos obedece;

Dandolhe afsi no mefmo inítãte a vida

De que privou a Argil dura homicida

Mas ou effeito fo{ da natureza

Mais mudável em peito feminino;

Ou para ver Polyton,que firmeza

Em venturas naõpoz cruel deílíno;

Hum era vo,que tomara entre a belleza

Deíuas mãos valor mais peregrino»

Deixou cair a Argil Solifa,quando

Por junto do paUnque hia paffandoJ

Alegre
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Uegre o levantou;8c agradecido

luftamete ao favor coque o animava;
Viofe outra vezPolyton combatido
Quando \h vencedorfe reputava.
Mas naodefconfiandoem feu partido
Cadaqual eftimadofe julgava,

A Megando as rezocs com que parece
Que maior preço feu favor merece*

áo.

tilai diz, que quem recebe foíicita

i- mpenhonovo de mair cuidado;
Qual refponde que dando facilita

Hum reciproco amor a confiado,
Antesftorna Polyton)o limita,
Pois pagando^coodefobrigado;
Qjê dá (replica Argil) render procura;
fc le obrigarme quer, que mais vetura?

61.
ficom reboes varias difcorrendo

searribuiamambosa vitoria;

Com rezoe?,qne lhes hia offerecendo

Odefe/oefficaz daquelli gloria;

F pouco^fc pouco tanto foi crecend*
Parando em fim em ira tani notória,

Que fe a Real prefçnça os não ti vera

Menos que as armas a rez ao pudera.

S Mas



j^asVlylTes prevendo o que ordenava
Veflida Aleóloern dií^cnça5fu^iofa ^

,

Facilmente os amamesapartava
Da contenda cruel quanto amorofaj
Dos affentos Reais fe levantava,

Com oRey Lufitano J& co aeípofaj

Afsiaqueflam deixaram indecifa

Dofavocduvidofode Solifaf

Ouve outros eavalleiros, qne premiados
por invenções fabiraõjuftamente;

Que a títulos diverfos 3
íinalados

Deftinou preços attençaôprndente.
Alegres fepartiram

5
& coroados

Com infígniade louros competente;
E deites louros deu a fermofura

Notneâqueiie lugar que hoje lhe dura

64.

Faltou Nabancio,&: outros nefledía

Por muitoque esP@rçarfeprctendera|

Q rigor das feridas o impedia

Que na guerra paliada recebera.

Çom fombraafioite já tudo cobria*

E com preflfa maior entam decera,

Querendo anticiparfe,de invejoíV

2Por ter o aplaufo de que o dia gofa*

Fim do decimo Canto,
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CANTOXI.
ÍRGVMHNTO.

Tara* turbara pa^Vlutam ordena

Intre ,Afgili& Polyton dcfafio;

Dorinia aman:c ao rifcoje condena^

Qjtaft lixe cuíia a mane tanto. brio.

Ccffa de muitos a aworofa pena ——
Com bofas queajuíloii aonluedrub

Ve cada qual o Rey. Sibiíla fanta

&e ptofeçu epitbalamio canta.

ASfi porvaríns modos nove augmcfè
A paz ia confirmada recebia,

Mas de alreralia venenofo intento

O minifíroTrirrareo ruo perdia.

R volve nofurioíb perXimcrto
Como profíga â pertinaz porfia;

F d.toccaílnõ alegre fogo scende,

Inílrumento adequado ao c] pretende.

S * Vè
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Vc a Argil,& a Polyton empenhados
No favor de Solifa duvidofo;

Procura perfuadillos a que armados
Dera à queftam fucceffo laftimofo;

Queafsidenova caufaeftimulacíos

lufitanos,& Gregos,mais odioíb

Furor levantaria,que o primeiro

Em amor convertido verdadeiro.

^^

Fácil lhe foi a empreza,achandoo peita

De cada qual difpoAo à maior ira»

(Em contenda amorofa a que refpeito

Hum refoluto amante fe retira?)

Reduzo intento fero a breve effeito,

Porque ambos, co furor que lhes inCpira

CometenVjdeílinandocampoj&prafo,
Afingular batalha o incerto caio.

Por mais^ue quâlquerdelles pertendera

Não defcobrir o duello concertado*
Argilrantoencobnllo nao pudera

1 Que não fofle a Dorinia revelado»

A maior vigilância que ti vera
Jimoccultallofora vão cuidado^

PoiSjamantej&ciofa.vao intento

Fora querer negarlhe o penfamento.
Com-
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Competia em Dorinia com nobre ta
Illuftre emulação de fermofuraj

Mas não acompanhou tanta belleza

Em fucceffos deamor igual ventura*

Por ver das bodas a Real grandeza*
(Donde a Efcabis faz de prata pura

Corrête efpelho oTejoJos pays fe guia

Fazendolhe outras damas companhia,
6.

Amava a Argil Dorinia finalmente

No limite ao decoro permittido;

Mas nelle outro cuidado não confçnt©
Moftrarfe a tanto bem agradecido;

"

Afsi varia alternou forte inclemente
Amorcm ambos malcorreípondido*
Pois fe ellenefte fogo livre citava»

Na neve de Solifa fe âbrafava»

7-

Como foube Dorinia o defafio

Sufpenfa fe encoílou no brando leitojj

Cónftraftando da dòr a juftobrio,

Por nao violar com vozes orefpeitoj

Mas chegando a renderfe o alvedrio

As anciãsem que ardia o fraco peito*

Rompeo (a eftancia, vendo folitaria)

Neftasrezoes com força voluntária»

S 3 A*



Ay de ntím Tqiiefarei?que mais eípefd,
1

Quando tam dâro vejo odefenganó?
Porq esjArgilJngrato ao que tequero,

Ou ao menos naõmoftráspcitohuma-
Em ti rodos os vícids confidfero, f no?
Que afeao mais hum coração t irarto-

Alem de fer ingrato* es honícida,

Roubas cruel a prêda mais querida»

Eshomicida injuíloa quem pretende
Com fiel coração sô conrentarte;

Que às de fazer, tirano,a que teoffede^

oe ma tas aquém te ama por amafte?

Se me queres matar,porquedcpcnde
Teu goíío de eu morrer,quero agradar

Mas disenv^cruel^ereiamorte,
(
íe >

Sabendo que te agrada,* feliz forte,

IO*

Tirano roubas» & a cobiça cevas

No que,por mais querido, mais íe sete;

No coração naõdigo,que eflb levas*

Porque a alma voluntária to confente*

Em ti di?o,queixofa que te atrevas,

Sendo meti,a roubarme cruelmente;

'Reftitmrc a mim^cue he vil trofeid*

Se te queres Vingar
}
lev» o affieidv

Nao
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ítfaõ te quero largar,por mais que Veja

Q«e es homicida, q es tirano, &ingrato$

Qual poflo imaginar q o de outro íeja,

Quãdo ê ti chego a ver taõ fatio traio*

Tu entre' os homês,a pezar da inveja*

Dos amantes rn^is firmes es retrato;

Pois entre os mais co cuidadofo éfludo

Te aventajoua naxurezaem tudo»

12.

Como confínto*pois> qa híi golpe durai

Da fortuna te arrifques temerário?

Seamartè mereci, como aventuro
Obem maior a hum dano voluntário?

Se com meu próprio rifeó te afleguroj;

Que mais revolve ò pènfamento vario?

Ayimorráeusòpor tí*que teoííereceà

A perigo cruel que naõ mereces*

Aqui,do penfatficnto arrebatada

A deixou muda hum arhoíofo efféitó^

Nuvem dador interna dillatada

Oac turbava ddferenóafpèitoj

Sobre híta mão a face delicada^

A dextra tiiiha fobre o ebúrneo peítõj

Êm terra os olhos,cotn aífeâo braildp

Lagrimas duvidofasfcintilUrtio* •
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14.

Mas tofna cm inculpando a aura eflrellai

Que éArgil lhe ameaça a própria vidaj

Imagina mil modos deperdelia»
,

Por Ver a que mais ama defendida.

Armarfedecermina,& conrcautella

Sairão campo quer dèfconhecida,
Porque qualquer fucefío da aventura
Remédio ao mal q teme lhe affegura*

*?.

Amor que tudo pôde, Amor(dezia)
Afsiftirâpiedozo a tanta empreza;
Neíle libro o vaior>que pois me guia

r Naõ temo jà das armas a fereza.

Ou fendo a Argil valente companhia
No furor da baralha mais aceza,

Ou em combate igual cõ maior gloria

Mepronofíica Amor certa a vitoria*

16.

Imaginando afsi, jâtemerofa
No coração fentia incerto affeíto;

Que contenda formavam dtividofa

Honeftidade,& Amor tio brando peito*

Como,ô Dorinia,a jóia mais preciofa»

{O decoro clamava)femrefpeíto
^A teu eftado,arriícas?como asfantas

Obfervajoesquetç enfinei quebrãtas?
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Queres amante nefciadefpenhatte
Do alto de teusbrií s,com ruí a

Jufta.occafíaô a ArgildedefprefaríC;

Que por fácil te julgue efpofa indinna?

Na rufa rneaaberra^&qinda em parte
O botam verde efconde>Amor enfina

(Seadvirtesbem)qaumidadonzella
Quanto fe moflra menos he mais bella^

M<js doutra parte Amorcõ doce engano
íntrehfcnjas vãs fe lhe aprefemaj
Naõ vee(lhedia)(j todo o peito hnma*
Sò de amorofas glorias fe alimenta? (no
Pois cooioles filha tu de tigre Hircano?
Também ao fero tigre Amor fogeitaj

Não tens peito deferro, ou dediamate
Para te envergonhar de fer amante.

Tudo obedece aAmor;a clafaeflrella

Companheira do Sol,fegunda Aurora;
RifTe porque ama^Scintilland^ bella*

Que fe naõ fora amante trifle fora;

Másnaõhe maravilha queameaquella
Queinflueamor,& jíítoaofcgo mora f

Quãdo entre as aguas tê chamas fua*e$

Os ligeiros deláns^as orcas gravei ;

OPaf
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Corti doces anciãs peitos bofques errâj

Vai dizendo ao q fegucteu amo,eu amo
Molhado as vozes o qo peito encerra*

Naõefcapade Amor o veloz gamoj
O leão generofo na alta ferra

Se hum rugido tal vez do peito tira

Cuidamos que he furor,&elle fulpífa*

21*

Sigile a Amor que te guia, aonde defeja

Que Argil te moftre fee agradecidaf

Que naõ fera cruel quando te veja

Sacrificar áfua a própria vida>

Cruel es tujpoís; quando o fado o fejaj|

Dillatandoofavor,esa homicida;
Corre,amante cruel, que defta fofte

Lhe comprarás a vida com tua morte*

2 2-

Nao tantas cores muda o faio ardente

Dó Sol brilhante ao collo delicado

Da mimofa de amor pomba inocente,

Que moflracm luzes varias efmaltadoj

QuumtosdifcurfosvJosnadabiamete
Da dar a alterna o mifero cuidado;

O dccorof& o amor combatem a aluía,'

Mas o affeâo ínais doce alcãça apalmá
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14Í

lia reíoíutà,as armas vê pendentes

Cõ 9 o galhardo Eudorido fe armava;
( Euclorido^que às partes excellentes

Se? irmaõ de Dorinia accumulava.

)

Sem mais detença as peçasconveniétes

Ao corpo dsíigual accomodavaj
Accomqdallas todas bem fabia,

Q^ealgua vez a Eucloridoafttflu.

â 4*

t)pezadoínetáloshombro$domaf

Que mereciam jugo mais fuave;
No braço delicado o efeudo toma,

1

E mal fuftentar pôde o pezo grave*

Dentre a vifeira a fertaofura aíToma
Co temor juftode cj Amor fe aggravej
Mas «lie ria,defte mais uFano*

Qusdofemincotragedo Thebario*

Sae ao campOjdas fombras ajudada

Qitt da a furtos de amor a noite amiga;
Mas a penas fe move embaraçada
Do terçadodoefcudOj&daloTicja;
Arrependida quaíi de cançâda
Naõfabcjàfe volte, ou feprofíga*

Tal vez de Amor fefqiieixa^ulparciCe,

Que as penas q miniftra lhe agradece.

Gorarde
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lo*
Covarde Amor,(de?Ja)que,invejofo
Da liberdade minha, me rendefte,
Quq alto triunfo,que trofeio honrofo
Kefta humilde vitoria merecefte?
la&ate fe dominas vitoriofo
Hutn heroe forte,hum coração celofte$
E naõ de hum peito fraco a ver rendido
Que no primeiro encontro foivencido

Tu es o que prefumes de beninno?
Tu es o que te /afias de piedade?
B nao a tês de hum peito feminino
Afétearcom tanta crueldade?
Tude Vénus terás fangue divino?

Naõjnaõ^raidor crueljhe falfidade:

Que sô a hum moftro tal, a híia tal fera

pode gerar do Cerbeso Meguèra.
28.

Mas nefcia,q me queixo?íe eu me engano
(Enaõ Amor)com louèafantaíuj

A vida arrifcarei por hum tirano

Iàmais piedofoás anciãs que entedia?

lV4udou«íacor?moftrou final de humanQ
Quãdo banharme em agua os oihosvu?
Odefprezadoamorla ti a vingança
Da injuria ha detocar

Aq sò te alcança

Tor-



Canto unâecimo] [t 4

$

Tomate em odioso Grego favor dando
Façamos todos guerra aefte eneroigo;

Naõ he rezaô cj eu mofíre peito brado

A quem ferezas fempre ufou comigo.

Sc elle he traidor a culpa occalionando

Deque pôde accufarme quando o figo?

Mas (ay trifle Dormia) que apeteço

A fem rezaõ,o mal que reconheço!

30.

Quanto elle mais cruel, eu mais piedofa

Qvjpto expor pella fua a própria vida*

Acçâô,quefora menos generofa
De méritos iguais correfpondida/
Quem vio força de amor taõmifteriofa

Que fe aíTegura mais quando duvida,

F ,como c outros de efperar fe augmeta
Quando menos efpera fcacrccenta?

31.

Tu fumo Iove,quc deííe alto aíTcnto

Vês quantas feu rigor anciãs mccufla*
Se eftesfufpiros meus naô leva o veto,
Se para amores -tens balança jufta;

Vè feu peito cruel, vé meu tormento,
A culpas tantas ocaftigo ajufta,

Fa«e,queofero autor de minha pena
Morra da própria morte q me ordena.

Fa*e
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52.

Faze que arda de amor fem f-p amado;
Que em vachíem ferouvido,feíamête,

q quando cfpere premio a feu cuidado,
Outro veia antepofto indignamente»
Mas ay,que he pouco para tao culpada
D alhe^enho^caftigj equivalente;

q eu, por mais q imag.i-no,ncnhti veio
Igual ao que merece, 6c ao que defejo*

Nefbs colóquios entre íi contrários
O fatigado peito divertia,

Fazendo à noite,& aocãpofecretaríos

Dos mifteriosdeâmor^que defcobria.

í mrc gemidos vaos,difcurfos vários

£m hum bofque apartado jà fe via,

Teatro ao dueI!o,afeu caminho mêtâA

Que com temores novos a inquieta*

Aura ftnve.que fútil refpire,

Folha que Icvc caia,on que fe mova,
Amante paíTarinho que fufptre

Tudo o tomor.&a penalherenova-

Porque cllamefma cov tra íi confpite

Seu tcmera?ioincento jà reprova,

De arrojada fc culpada atrevida#

'Q do vaíoi; que a trouxe jà duvida».

lál
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Ia(dizJDprinia,eftâs em campo armada*

Sò te fàlra que chegue efteenemigoj

Poderás menear efcudo 9&efpadaí
Ou perderás o alento no perigo?

Si poderei de Amor acompanhada.
Cuja bandeira confiada figo;

.

G,meu valente braçójjà parece

QÚ9 em ti híi valor novoíe conhece»

Afsi-dizendo: eis via que chegava
Hurn vu!to,que no arpardomal divifaj

(Qneinda q a Aurora já felevantavat
A certeza da luz era indecifa.)

O forte Argil em vella naõ tardava

Que do contrario o coração o avifa;

E em cõformes rezoêsao duro intento

Hia chegando na repofla attentOt

Conheceo ella o inimigo amado,
E,em juflaconfnfaõ,nadarefpondeJ
Mas com brio,em temeres affeâado,

As armas eftendendo o rofto eíconáe;

A ti que elle.de fúria eftimulado,

A moftra* tais em golpes correfponde
E hum rompe audaz o peito criflalinoâ

Qu e de golpes de Awor era $ó dinno t

Cac
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38.

Cae,foltando"as armas de repente,

Banhada em fangue a infelice amante;
EHe nofadl da vitoria fente

NaõferPolyton o que tem diante.

* Nos braços a levanta brandamente,
Quando conhece o angôlico fembrãte
Perdida a cor,& a graça peregrina}

Como cortada a cândida bonina.

Confufo ArgiljDorinia mais confufa»

Osfazemmudecer hum brando affeíto;

«Ab^ella os olhos, & outra vez recufa,

Como agravada.olhar o charoobjeito.
Ià olha, já perdoa, jà o accufa:

Moflrandoem bíí sòa&o vario effeito

O duplicado Sol,com doces giros

Entre fuaves auras de fufpiros.

Sobre ver,ou naõ veroobjeitoamado
Cos olhos forma o coração contenda;
Teme hum ficar da vifta laftimado,

Outros a ffedam luz na doce prenda;

Bufcam, & fogem, com igual cuidado*

Hiis 4 a vifta os regaIe,otnro qo offêda;

A náo olhar o coração fe esforça;

Mas a glçria de ver tem maior força.

£11»
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:líe entretanto os olhos humedece
Com tnbutodevido à tanta magoa.
Em cujarecompenfafe offerece

O coração a desfazerfe emagoa,
ADoriniacom ellao fogocrece
Do peito ardente na ahiorofa ftagoa;

Mal guardada vergonha interapeftivà

Deixame(4iz}fallar para que viva»

**•

\qui de novo alento a voz reveftè,

Para a contraria efpada a vifta inclina*

O ferro(dÍ£)piedoíb,que foubefte

A ferida deamorfer medidinal

Pergunta âm ao cruel que obedeccftè
Èm me naõ acabar que determina?
Querfuítentacme vida corri que ve/á

QueporSolifa contra mim peleja?

Ày^rnorraetiánítesrquedò-Geoéfpero
IuíliTsima vingança ao mal que choro?
Pois naõ pôde negar,por mais fevefo,

Devida protecção a meu decoro;
Os Ceos que adoro,osDeofes q vènercij

Masq digo^queCeos^ouDeos adoro?
Quando eíte peito adoração confefct*

(ídolo meu cruel)ati $ómeme«
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44-
Nas vitimas rezoes^ue mal formava.
Levanta ao charo objc<$oafraca viflaj

Comofe e vello ao malt^deímaiava
Antídoto faudavel sô cojififta.

Elle namefoupenaa acompanhava
(q a hu peito férreo tatá dòr conquifta)

Affemelhando adefmaiada amante
No íilencio» no alento, & no fembiate»

Nefte paflo os achava lafiimofo

^ÇhegandooGrego^ueconfufo para;

O maravilha amorique he poderofo

A render tudo aos meos que traçara.

Foi o primeiro Argiique do amerofo
Profundo paracifrno dsfpertan,

JB,maI certificado cm que Yivia,

A voz dencre fufp'ros defpedia.

Eu vívo?ainda refpiro? ainda efte aleato

Nao defempara taõodíofa vida? ,'

Ainda vsjoefta luz por mais tormeto?

Luzq me ha de acufarfero homicida;

O mão femprecruelíhoj&inftrumento
Serás piadofo,com que a morte impida

A cite peito afligido a jufta pena
Que o ff4? injufto dillítarlhe orden^

Sums*
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?umerfoafsinadòr>queodefefpera
Arrojarfe na efpada determina,

QuehumPiramofegíídocnuo fi^era^

A nãolbè fera forte mais beninnaj
Porem PoIyton,quaIfeally viera

A eftorvarlhe sómête à morte indinnâ»

ApreíTado o foccorre,8£obraço prédet

Que jà a ponta cruel ao peito eftende.

48.
Voltava Afgil a ver quem o detinha*'

E vendo ao Grego,diz>tu medefêdes?
O inimigo da fortuna minha
Quãdodefêdes mais>cjquãdo offendââ»

E fta cruel acção bem te convinha,
Pois sò de crueldade *far pre tendesj

Deixa,cruel,que me conceda a fortes

Pois nao amei na vida^amar na morteâ

49.

Humano o Grego às anciãs afáiftia

Que ao kuíitano a dor multiplicavaj

Dg Doriniaoremediolhe advirtia,

Queelle na pena attonto dillatavag

Malrefpirando a dama parecia

Que a delicada vida defau Vaj
Elles^os fortes braços ajuntando»

Bm leito aievamiporpiedofo,bfando;

Ta Ghe-;
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Chegam de Argila tenda;ally concorra

De ambos os campoi admirada ágêtcí
Aos laftimadospays a fama corre,

Qaeêtodaa noireatebufcado aufeíei

Com diíferente voz que viVc&morre
Pello arraial publica variamente*
Chega ao velho Chiròn,q femtardãça
Trás do remédio a única efpetança»

Era Cbirôn da cega antiguidade

Filho do grani Saturno reputado,

E por fabio maior daqtiella idade

No mundo jufíamentc refpeitadôj

Dos humores notando a Variedade

Autor da medicina era chamado,
E de entre as ervas que nd campd viâ

-Asoccukas virtudes defcobria*

Poir lafgo eftudo,!argâs experiências

ífe"rt errava a região dos ftttifc ares*

Cdnfíellaçoesjeclypfesjnfluenciasi

Affieâo dosceleftes luminares.

Dos tempos as iguais cofrefpohdénciáSs

A mudança,osfê£retò$fiftguIares

Do vario celeíífafglobo deptatai,

Gbmoretirao mar%comoodiííafa^
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Das armasbrevemente defpojava

A fraca dama já quaíi fem vidar

. Qne do amor,& doferfo laíli mava
\

Húa chaga patente,outra efcondidà.

Tocada de Chirônfedefatava
Qiufíem fanguineo ne#ara ff rida,

fc rudo o a que chegou adfpira a rofa,

Tomando cor de Vénus mais fermofa.'

*4
Prodígio eílranho(amante

lr& lafliroado

Dezia Argil)portento peregrino!

A Aurora de coral rocia o prado,
E chove Tangue oCeo roais crifíalinor

Quem vio détre alabaftro defpenhado
Hum rio manancial de ruby fino?

De ebúrnea fonte,purpura corrente?

. Ou miniode criftal rçfplandecente?

Sangue preciofòcom q Amorconquilta
Hn duro coraçaoje a A mor refpondes,

Dize feessague, oufogo?pois na vifta

Pareces fanguc, & fogo nocj efcôdes.

Que diamame averà que te refifta,

Se a rigores piedoíb correfnondes?

Tá a liberdade minha tcoffereço,

Que bem vendida vai por tanto preço.

T 3 Ê tu,
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E tu,candidopeito,pomparíca
Dos tesouros de a mt)r,afsi chagado
As anciãs que minha alma te dedica
Inveja dascom mais felice eftado.
Que a ti bfeve remédio pronoftica
Erva^Jicor.ou fueco diftillado,

Mas eu ardendo cm pena tam se meio
Todo o bem a meus males julgo alheio

A$ viumaspalavrasíumergia
De lagrimas caudais pura torrente,"
Que ao mefmo palio q â êcuberta abria
Curou na dama a chaga mais patente*
Voz dos facundos olhos repetia,
(Ferindo o eccho nalma docemente)
Queeíiimava Dcriniapor fuave
Phúâj&de outra ferida a pena grave.

58 -

Naõ teIaflimò,nao,terme ferido,
(Parece quedcziafufpirando)
Alvo a teus golpes fou ji conhecido;
O que medefle agora, foi maisbrandol
Ferifteo que era teu; mas.níi gemido,
Eile a atalhava,quaíi replicando:
Ay,nao meu jq nao quu quãdo te tinha,
E só quando te perco,çntam es minha.

Em
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|Em tanto Chirbnervas aplicava

Tam ef/icafcsi mortal ferida,

Que mefperadamenterevocava (vida-

De entre as íbmbras da morteifugas
Com tanto aplaufo a fama celebrava

De Dorinia aíuudeconfeguida,
Que o nome deiChironia^hojecoferva

À difiicil ferida>&Chironerva.
60.

A nova luz Argil refucirado

Na vida que cobrara adamabella
Com o himineo jade ambos defejado

Efcufavatcmoresde perdella.

Polyton mais feguro em feu cuidado
Pode

5aSolifaamando>cmfnn vencella
Sem competencia^afsi fortebeninna
Guiaosííns venturofosquedeftina*

61.

Lograram forte igual naquelle dia

Os demais namorados penlamentos} *

QneGorgoris prudente afsi queria

Ejn todos prevenir outros intentos;

E,como nos amantes advirta <

Igual valor>ígU3is merecimentos*,

vSeguindo a ley deÀmor mais figurofa

Por eleição das damas os dcfpafa* i

T4 Ogran^
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Q grande Hermínio méreceo a EfícIIa- 1O valente Mencorvo a Felifarda;
:

Eunloco difcreto a Filibelia,
(Que afeliz íorte quãdo yénaô tarda;)
í-iuo alcançou a C!ici'a>ou antes ellaO conquiftara com a acçaõ galharda;
Aendeo Nabancio ò coração guerreiro
Paalta Arminilda q o redeo primeiro

4a no Oceano o Sol quafífumerfo
Mea viva moflravaa luz ao mundo*
No Oriíonteòçrepufculodifperfo
Parece q ameaçava hu chãos profíido;
Mas como herdeira a Lua no vniverfo
Era no Çeo primeiro Sol fegundo;
Pellas campanhas de çafirobellas
Sahia a noite femeando eflrelJas.

64,
Quando aosfclicesReys acompanhava
A nobreza da Corte mais luzida
Pa^hfia tenda que noçaropoenava
Pe adereços prectofos guarnecida.
Dos novos defpofados fç. moflrava
Belloefquadraó, qdavaaoamorvída;
Ligado pellas mSos.ricos penhores
P*alma,qdarqui2cra outros maiores.

Pe IlQ
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Pellos honrarem maisosReysfamofos
Os dignaram também da&eal mefaj
Iguais nos aparatos grandiofbs,

Servidos igualmente da nobreza.

A dórfe renovou aos invejoíbs,

A que fora infeliz do amor a empreza
Qne das damas a perda,& de tal gloria

Dobrava o fentimento da vitoria.

66,
Sem rigores de nuvem interpoíU
De muitos Soesá mefa fe coroava,"

Em cujos bellos rofíos luz oppofta,( va.'

Como êtreefpelhos vários feencõtra-
So hua feria, a chama contrapofla
Com golpe deiguais luzes lhepagavajj

E em claro eclipfe,em lúcido defmáio
Se rompia no ar raio com raio.

Chegam vários manjares com q intenu
Satisfazer a copia ao apetite;

Mas sô a vida ás almas alimenta,

Qiie outra iguaria o goílo naô permite*

Emfogo,em refplandoresfe apaçenta, *

Sem que immenfoo defejo fe limite,

Que,hidropicode amorjaagoaqpede
Com maior anciã lhe acrccenta a fede.

A dcl.
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68.

A delphíca Sibilla; arrebatada

Defoberanoirnpulíbjfeatrevera
Por vanoscranfes,de valorguiada,

Lufíunia bufcar>que jà venera.

Quiz(dealta profecia alumiada)
A terra ver que rnaisillufireefpera,

Ou no principio da VlyfTêa Cidade,
Dos Gregos feus a clara eternidade.

69.
As venturoias bodas afsiftia;

Em cujo aufpicio revolvendo os fados*

Mudada a cor,6c a voz,que parecia

Mais que morta1,os olhos foflegados:

Ajudada d'hua arparem que fazia

Os difeordes aflentos acordados.

Afsi cantavaosares fuípandendo
Em quanto areca larga hia correndo.

70.

Quem vosesme dará para para cj cante

Merecido louvor a talfogeito?

Qiiemazascotnqueoverfo fe levante

Aonde fubir adfpira meu conceito?

Deça do Ceofquesóferábaílame)
Fogo divino que meabraze o peito;

Direitos tempos antevendo as rodas*

Os claros defesndentes deitas bodas.

De
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DeNauficôoj&NauíInôo claros

Ramos do Grego illuftre>&daPrincefa

Naõ iratojnem dosReys em valer raros

Que ha de lograr a geme Portuguefa*

Largos encómios ficarão avaros

Ao louvor que fc deve a tal grandefai
Será o eftyllo humilde o ple&ro rouco.

Que os puder cantados louva pouco.

- **•
Quem poderá cantar humReyprimeiroJ
Hum claro Affbnfo, cujo braço forte
Açoute do Agareno cavalleiro,

Será mais que mortal,chriftaõMavorte
Quem feu zelo na fè tam verdadeiro
Que obrigará a decer da etérea Corto
O íbberanoReysòaanimallo
Na meíma Cruz que pode refgatalio?

Quem de híí primeiro Sancho a valentia

Para esforçados criftalinoefpelho,

Que nos trofêos parece,que porfia

Por exceder a gloria do pay velho?
Os campos o diraõ de Andaluzia»
Por onde oBetis correra vermelho»
Ficando ao mar portertfo peregrino

Purpúreo ver o filho cnflalino.

QuemL -..^
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74.

Quem d'bum AfFonfo podçrâ fegundo
Declarar o vaIor?a brava lança

De outro tereeiro,qdo jugo immundo
Porá o Algarve em ;tffta fegurança.

Quê hu Dyniz
5q ha de admirar o míi \o

Im guerra,& paz?q oufada confiança

Hu quarto Affbnfo?a quê vera Caftella

Fefo a oppagnalla, forte a defendelja(

Quem humíníigne Pedro na jufiiça?

Quem hum Ioaõ dirá na dura guerra,

Se naõ o eftrago camada iniufíiça

Po Rey Ibero, vinga a pátria terra;

Ou a gloria de Deos que mais cobiça

E o obrigou a bufcar de Abylaaferra?
Qual Mufa com louvores chega a títo

Que explique d*híí Duarte o zelo fato?

76.

Quem hcim Affbnfo quinto,cuj« gloria

Tal ha <Jefcr,queas forças Caftelhanas

Terão por trofèo alto de vitoria

Defenderfc melhor,que as Africanas?

Quê hum Ioaõ fegundo,&na memería
Primeiro por virtudes fóberanas?

Quê huMatifel fubllme,aeuio império

Bçfervaaeternidadeoatrofícmisferio
Quem
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77*

Jtietn hum loao terceiro,que chatnado
Será padre da pátria juíiamente,

Em cuja idade o Luíttano eftado

A gloria chegafamais eminente?
Quem hum Sebafliaó dírà»fe o fedo
Lhe der ventura aopeito equivalente?
O incliros varões, cujos louvores

Reverente íílencio faz maiores.

>ò cantarei a HJuftre defeendencía
Em ai guas famílias mais preclara*

Todas de tal vai of* tal excellencía^

Qlie começar por todas defcjara*

Mas ifto já feoppoê;que a precedência
Em que a Mufa fincefa não repara,

Ameaçando eíVa certa tuina

No canto puro de fettzello indLnn*íj

D feliz Portugália quem conheça
Illuílre centro de valor o mundo*
Admtradode vef^qucemtiflorece ; >

O fungue de esforçados mais fecundo;
Tantos

5
& tais que^ô^porque parece

Qnecefinaõ pòds cada qual fegundo*
Ordena a natureza que Compita
Quakuercõ o outro porq igUAladmiía

ifctr ^ r
^ Bafta



8ov
Baftafaberdes vGregos venturofosj

Quehaodenacerdetam ditofalígà

Akas f4milras,ramos generofos,

Em (]i\o a nobreza co valor litiga»

O que tfoféos,que títulos famoíos
Vos dará a fama,quando aGreciadigaj
Grécia feliz! mil vezes,poisfeprefa

De fatigue teu a gloria portuguefai

St

p queglpriofamente dillatados

Os férteis ramos delias plantas vejo!

Que climas averá tam apartados,

A que nobreza nao reparta o Tejo?
Que rios defta fome derivados

A aquella idade para a noiTa invejo!

Que Príncipe de Europa nao fe anima
Cõ fanguePortuguez>que mais eftima?

,

8 *-

Ardei alrçasgen tis; que a efles ardores

Inclina o Ceo propicias as eftrellas;

OCeo,que anima emvoz caftòs amores
Paradellcs tirar luzes mais belias;

Luzes de tam divinos refplandoresi

Que ouve naõfe atreva a efcurçcellas:

Luzes que oftentem de hu a outro polo

Na voz dafamarefchttdpr de Apolo,^——
~ - Dejí



Canto Unâeclmo % e 5
«j. -

"

3eça do Côo Amor;aquelle digo

Que tanto feliz he quanto íuave,

E naõ o que traidor fc moflra amigo^
Oque gloria aparente he pena grave.

Deça do Ceo Amor,vna coníigo

Pudicos corações com fiel cha ve f

Com laço indiflolubil, p az fegura,

Santa leyjarga f^vontade pura.

H
Aqui deu fim à doce melodia

Quandoaefplendidaceare acabavaj

£ quando a voz fuaveftifpendia>

Os unimos fufpenfosd^ Catava

Afsio premio VJyíTes recebia,

Aos Gregos a virtude afsi coroava;
Forçado merecer^firme coluna
Que pôde mais que o tépo, q a fortuna*

Fim do urícíecirao Cantou

cAfíro
i



CANTO XII.T

ARGVMêNTO^

MoUca Chiròn em coPàptodigiofã

IlUftre templo confagrado à fama;

Refifiencia atropellam mifleriofa

Os cUtds hetoes^ue a virtude chama.

Declara ofabio a Serie Iralerofa

Dot Lufitanos que a memoria acclamà

Em profecia;com que in cita ús peitos

Virtuofa ambição degrandes feitosè

té

IVato donde compete caudalofd

O Tejo co a foberba do Oceano,
1

Pedindo cadaqual tributo Vndoío,

Em aguas híi,em glorias outro ufano;

Iaz de Chellin o valle.q furiofo

Neptuno hum tempo dominou tirano;]

E,dandolhe hoje Flora leys melhores,

Chellasfsçhamaiendo mar de flores.



Çénto hpàeçimõ] [p j |]

ÃUyfíçio agradável feeftendia

Que tcrra s 8ç mar benignos ajunfiv^
Porque as aguas Vertunoenverdgçi^ *

Quando as ervas Neptuno prateavg ?

R emando o pefeador potnos ço}hl^
Segando o lavrador cotais coríav^
Scrvindolbes diademaem largo gira

Ceode efmeralde çm campo de %%$%§%

3*

iftc lugar a fama aind^ venera
Pe Chirôn academia peregrina*
Onde a aítronomia Alcides apreu^pa»
O famofo Efculapioa medicina?
Thetis o amado filho ally trou^êf^
Porque Chirôn lhe defle alta doiitr&íi
Ally Chirôn a lyra exercitava,
E dellaofitioChelisíechanuva,

4.
7 atal gruta habitava guarnecida
Dt tofeas planras>de penhafròsdufos^
Alta mina de hu mote> onde efçpodisfô
A Noite feus horrores tem fcgprosp
O Sol gyrando com re?ão duvida
Quai$ afeqsraiosfao mais forres m$ro§
Se da feiva irobuíU as verdes grenha,
§5 o çavernofo dós profundas penhM^

y h.



V(ypty

As bodas afsifiía o fabio velhoj

De Gorgoris chamado,què qu^erá
E ffeuuâr,feguroem feu confelho,

As efperanças que a Cafsillia dera.

Vedo nos roftos,como é claro efpelhoi

O coração do algus,queconfidera

Triiiespcrdendoasdamas^uerprudecG
Que fe divirtam maisgloriofanjente.

6.

Quafi no meo jà do Cco fc achava

A bellaCynthia ao claro irmão feguin

Liberalmente a luz q lhe êpreftava(do,

Qual fe a tivera propria,repartir>do;

Quando o fabio Chiròn os convidava
'A que feu s paffos com valor feguindo,

As maravilhas viífem que efeondia

A fatal cova que ignorava o dia.

7-

[A penas a feu rogo obedecido

Temas vontades,quando íeofferece

Hum coche de féis grifos,guarnecido

Cõ luzes tantas,que o do Sol parece»'

Sem movimento a elle conduzido
Cada qual fíacha;& jà defaparece

Pifando os ares,pára em hum momêro
Ondç ís efeonde o ipbregoapofento.



Canto ittoâecimóz Jç^
8.

Eflreito campo diante deíle áVià

Cercado alegremente do arvoredo*'

A cuja entradaopalíodefendia

Dois verdes troncos hfifrodofo enredo

Chirón odivtdio, & fem porfia

De força^move fácil, hum penedo^

Fatídico portal da mina occulf a ! ^

Que penetrava aquella terra incaltáí j

Encram;& vem que a ltt2,de qtíe privafá
O cavernofoíitioá covaefeufa^
Por maravilha íubfiitue rara

De fogo natural a chama pura*

IV! ais o profundo centro os cfpantâfâ
Com m >nfiros formidáveis ná fígtirâi

Rios defogo,ferras dsalta neve*
A que o mais forte peito mal fe atrcV^

IO,

líloimpedia opaíToparahtim monte
Dabsllezamaiorquo íe imagina*

Emcujacirna lúcido Oruonte
Luz oftentava mais que diarhârttiriáJ

Daily parece que com gfata ffomô
Huadamaog chamara peregrina*
Bella no rofto,bellá no ap^rtto*

Todacciíftcou celenialreCMçó^



Vlyfsiffí]

ri.

O fofto humSoUmasSolque coiífenria

Aplicaríelhea viftafbflegada;

P'huacandidaroupafe veflia

Com brilhantes eífrellasmatizadai

Tam fjuave os chamava^ue atrahíâ

Os corações de todos; r as fruftrada

O caminho a deixa va,mais tenido
Com tais dificuldades impedido.

ti.

Vença o valor com generofos brios

(LhesdexiaChiròn) os que iminente*

Com íembrantede morte^faõ defvios

Que difficultam obras excellcntes.

Eflas nevadas fcrras,effes rios

*- Que parecem levar Ígneas correntes^

£fles monflxos crueis^fles medonhos*
Samfantaíias vãs,faõ falíbsfonhos*

íntremoSjpois, vereis que tudo féndé
Nobre refoluçao deliberada;

Vereisqueda vitoria o fim depende
Defer somente a emprega começada;
Effe caminhosô â villa offend**

Cometeio,vereisque he larga eftradâ,

Que a quem a fegue àquelle mote guia,

Onde 4 virtude o chama açternodia,
Como



Canto duodecimal ^55]

Como o forte leão naLybía ardente,

Por mais que o turbe verfe cometido?
O brio natural lhe não confente
Moítrarfe de temorescombatido;
Mas rompe aquellesgenerofameme
De que parece que he mais offendidoi

E de fe ver turbado caufa toma
Para o valor quç o vil receio doma:

Afti aos varões claros esforçava

Mais o perigo que qualquer previ*?.

Que as diferetas rezoês cõ q excitava

O prudente Chirôn fua valentia;

Com maior brio cada qual entrava

Quanto o rifeo maior fe offerecia:

Todos no mefmo esforço cõpanheiros?

Queré na dura çmpreza fer primeiros.,

16.
Qual o inquieto moço que pretende

Tirar ao ramo o fruito mal maduro
Que em meo da feára fe defende
Formandolhe asefpigas alto muro:
O fraco impedimento pifa,& rende
Com paíToIargoJàcilj&feguro,
E do fecundo campo o defeoncerto

Moflra par*outros o caminho aberto!



Vlyplpfâl

.17*
^ais es vafots famofos,adípirandc>

«flo monte que por premio tem á vidai

Os obfiaculosfalfosvam peando
Sem que nenhum a feu valorrefifh;

Com nobre exemplo afsi facilitando

Ç}s mm afperos meos da conquiíh,

£ novamête abrindo em vários modos
Com cada paflb larqa via a todos.

fA° P^ &° tnonte chegam, mas reflava

Sua altura fubir,cu)a afpereza

Jrnpcfiivel à vifialhes moflrava
Oventurofo fim de tanta empreza.

Quando ibbidocadacu.il fe achava
Ao mais alto lng3r,com tal prefte-zá

Qual reprefenra em fonho a fanrafia

Que 4 varias partes levemente guia.

«P-
Com rifo honofto os lua recebendo

A divina don?eHa,que os chamara,

Fpareceo que hum veo fútil correndo

Kum teplo abrio dearchiee£tura raras

Ficava eUa de fora,concedendo
Fincada franca aporta que moftrara*

Onde logofe via outra donzella,

lUpreísnuda em outra imagcmbella.- Tdm



Canto Juôdecimô, Tç£

Tam perfpicaz na vifta,ao que medrava,"

Qiís.os átomos menores defcobrta;

Da boca alento brando refpitava, :

Qne logo cm vozes cento convertia.

Sobre luzentes azas fe librava,

E com motoincançavel as batia;

Delia aplaudidoselles entram dentro

A ver do templo excelfo o rico centro,

ar.

Larga píanicie dentro fe.dilláta,

Q£e luz adorna mais refplandecente^

A cuia novidade a vifra grata

Percebe mal aadmiraçaôque fente«

De metal fuperior a fina prata

Ordcnadafpunhas variamente
Efbtuas moftram 9 cu/oaípeâp grave
Rcfpeito excita com temor fuave»

Pntám o fabio velho levantando
> fatigada voz com novo alentou
Ia o faceflro(dí?.)vos vaimoflrando
Conjo a fortuna ajiHa ao nobre intetoj

B^floufaser de volta parte, & quando
M ais fe di fficu! ta va o venci memo,
Sem o caminho ver deglorta unta f

Vedsscotnoavirmde vos levanta.

V4 Vereis



ytrtU agora em profecia certa

Oi fámofos varões que efpefâ a fama
lUuílré e5cêpid,que ao valor defperta*,

É ôs altos penfainèntos maisináamai
- ? porque a iodes tem a porta aberta,

Ipof diverfos «iodos todos chama,
Aqui heifoes fe vem de varias gentes

Qtjé chegarão por vias differemes.

Muspòf trabalhos de continua gúektâi
Curtos por letras chegam a efte teplo»

Outros por varias aries,quenâ terra

Dignas dê grandes títulos contemplo^
'frias porque deftes os q a pátria encerra

Çoflumam fer o mais forço fo èxêpío*

Vereis somente aígns dos Luíhanos
À que faraó as armas íbbeíanos*

^rèVer eftes futuros nâo pudera,

(Que á fciecia maior não chega a tlto)

Seâ Délphica Sibiilaosnaôquizera

Là do Ceo revelar hum raio fanto^

ÈÍlaifios declarouique ate atlyerâ

0e mim sò venerada com efpantõ
A maravilha que divirta adoro,

Cuiopritícipiojcu/o autor ígnofo»
fc



Cántê âuoâectmo tç^
t6.

JEfle primeiro,qne no bravo afpeíto

M oflra o valor do coração oufadog

He Anibal famofo,cujo peito

De Lufítanamãy fera animado.

O Romano dirá quafi fogeito

Que da infeliz Carthágo o duro fado

(Oqueimpofsiyélao do Peno fora)

Deu a Scipiao á palma vencedora*

Tf.

O quefe feguéhe Viriato forte,

Que oRomano poder»& o Luiitano
Hadé trazer a dtívidofa forte

Sobrèo império dó mundo foberano;

O paffo lhe atalhou ínjuTU morte .

Na qual o nome fe abateo Romano,
Pois no rifco maior tomou por gloria

Bufcarcom vil trèÍçâo,falça vitoria.

18.

ÊÍTe he Lufo famofo* parque via

Que alt3 occaíiaõ de gloria lhe faltava

t>or eflranhas províncias ptètendia

O que a pátria pacifica negava.

Das legiões Romanas que regia

Subio a efle lugar a que adfpirava;

Daqui conhecereis que eftà patente

A quembufcallo fabe diligente

Vede



Vlyfstwa.

Zç-

Vede a Cláudio,Suevo abalifacío;

EftfagolarnentaveldeFrancefes»
Igualmen te piedofo,qne esforçado,'

Apphudidodafama tantas ve*es.

O que em lugar feguinte levantado
Grangea nome eterno aosPortuguefesi
He Lydetico,que por fdtas grandes

Primeiro Conde vira aferdeFranrfes*

Efle he Forjai Vermuis,quereprefenta
Hfi moftro do valorada guerra hu raio;

FlPoutro Dom Rodrigo, que Te izema
|

r>aslers da morre no vitimo deftnaio:

Pois qu indo a morte cõqttiíhUo !nteta*|

O morrer lhe fervio de illuftre enfaio

Para eterno viver, por vida tendo
O Bravo íley que fogeiton morrendo.

?<•

O que da. barba vedes .prateada
Keva<í Moniz fe chama» queigiialmente|
De mil coroas terri a Frôte ornadai
VerdadeiroJeaKForte.prtidenre.

F fie ,que o fegue no valor d.i efpa*M
HeMcm MonÍ2

5
&moftrafe evidente

Ser filho de tal pay,poissô pudera

Ser lilho ta! quem hum talpay tivera.



Canto duodecimal [i 5g

Efle que aqui chegou enfangoentado
He Dom Fuás Roupinhoj eflas ferida^

.Abrem
5para que fique eternizado,

Portas,por onde lhe entre muitas vidas

O valcrofo velho>que inda armado,
As forças juveniz não tem perdidas,

Gonçalo Mendes he da Maia,o fortcf

Que triunfante fera na própria morte*'

O que com largas roupas^orte lança

Airofoepunha claro ê paz,&c guerra*

SeràTheotonio,cujo nome alcança
Hfia gloria no Ceo,outra na terra.

Mas vede como obrio,a fegurança^
O valorraroquenopeito encerra

Moftra no roftô eíToutrb,a que a fama^
GiraIdo,fc pavo^por timbrejaclama*

34.
Vede éfles três varoés,em que a porfia

Infundem Teu valor Beilona, & Marte;
Dom Gonçalò,D5 Mendo,Dó Garcia,
5 a fama infígnesvè porqualqr parte,
•Notai com que valor,com quecufadia
Arvoram fobre os outros cííandartej

Saõcm fim* Soufas, vê q fe lhes deve
O nuisalcolugarportronobrcve.

; * "~ Efté



Vfyfiibfol

Eííe robuflo de galhardo afpeíto

Martim Lopez fe chama gcncfofo.

OBifpo DõSueiro he o outro: ob jeito

Preclaro àfama,fanto 1& valerofo;

Hffe que vedes ter ao Sol fogeito

(No que a pintura moílta)heofamofo
Payo Correa,que no campo armado
Fará parar o SoI,como admirado.

Olhai neítes varões a quanto chega
O prçço.do valor,& da lealdade, (ga

Pois quãdo cotra a pátria mais fe empie
Tam exçel.fo lugar lhesdà a verdade:

He Dom Martim, de Freitas hu, q nega
Eterno as forças à voraz idade;

OutroPacheco excelfojém quecõtêplo
De Capitão aftuto hum raro, exemplo.

37-

Òsque atcqui mpftreí 5coíiquifladores

Serão do feliz Reyno Lufitano;

Vede agora os valentes defenfores

Que- hao dcamparallodopoder tirano,

B ífa que eflà maior entre os maiores

;

Banhado em fangue, de morrer ufano
Será NunoGonçalves de faria

Porcentodelealdade,8c valentia.

Che«.



^

Canto àuúàecitnol 1 59
ac-

hegai a ver a maravilha cfifânha

Que a fama efpera,a natureza admira;
1

Cujo braço |à teme aforte Hefpanha,
Sô Lufítania feu valor fufpíra.

Não averà ja mais gloria tamanha
Que trono tãto neíte templo acquira;

KedoLyíio valor almapritneira

O grande Dom Nuno Alvares Pereira

e vejo que em feu rofto reprefentâ

Toda a virtude,toda a mageftadej

Referirvos, em vam a voz intenta

O que maisjeertaa vifh perfuade^
lá Luficanià,Iâ Ibéria augmenta
Na efperança>&iemordaquella idade;
Mas a louvores tais somente iguala

Bsllo filencio quando a obra falia*

)davcrmelhainfígniamoftra claro

SerSoufa,neffe afpeftogeneroíb;
Dom Lopo Diasheâ no valor tafo,

-A quem Mavorreve,como invejofo.

Ao que logo fe fegue fica avaro

Qualquer louvotipois corre vitorjofol

Seu nomeos maisdiftantes parallellos;

Mem Rgdriguçs &r4 de Vaíconcellos.

Vede



ftypiffiè

41.

jVede a Amaro Vaz de Almada q valente
fintre todos fe moflra aeffoutro lado»
Notai que Rui Pereira não confente

"

Que outro em valor lhefeja avetêjado.
Bile varaõquem tem na vifta ardente
Hum Hercules ao vivo retratado,
Cujo intrépido peito ignora o medo»
Será Martim Gonçalves de Macedo.

42.
Nefloutro grande peito, por honrarfe,

Se encerrou Marte defe/andogloriaffis
loaóRodrigues deSà quis mais chamar-
Bufcado «outro nomeoutra memoria.
Naquelle.Alcides quiz aventa jarfe,

Affeâando a fuás forças nova hiftoria:
Vafqueanes da Cofia he.cujo braço
De diamante parece,antes que de aço."

Hum deíTes dous guerreiros arrogantes
Pedro Rodrigues do Ladroa! fe chama-
Outro que moflra os olhos fulminares
He Gil Feraãdes deElvas,claro afama.

, Masfcguime,vereis,que triunfantes,
("Hum levantado efpirito me inflama)
Eftarn os q por hum ,& outro emisferio
«aodô efíender o Lufitano império.

t
;
- .

• Vede



Canto dttodecimol i 6o
44-

\f6de o Conde Dom Pedra cuia vida

£m guerra fe empregou tamporSada,
1

Que a cotta de armaSicfalIy téveliida,

Do vlo continuo efti rota>& gaitada.

Vede que gloria tem 5um merecida

Aquelia rama delle derivada,

Aquelle Alcides novo>novo Marte,

Aquelle qnche maior por Do Duarte.

otai que três Coutinho? esforçados,

Copetindo entre fi na mefma forte,

Sendo exceiçEo illnítre a ley dos fados*

Eternos vivem 5 a pezar da morte;

De Borba
l
&.Marialvaaba!-ifados

Os dousfaôC5de$,cadaqual mais forte;

O terceiro Do Ioaõ,qus anobreVilla

Com bracoinvitoregera.de Arzilía.

m
46-

Vede a Do Ioaõ,q he gloria dos Menefes,
Por que dos heroes>calla fama antiga.

Vede o grande valor dos Pprruguezes»
Que teni cifrado em fi Lopo Barriga.

Vede ette vítoriofotantas vezes,
De quem pouco direi,por maisqdíga^
Nuno Fernandes de Atraidehe claro»

Do mais alto v^lor exoípclo taro,/** ^'**a^ Efle



47>

Efte hum Soufa fera do Prado CondçJ
q a por íeu timbre febre o Sol fe atreve
Efte l-uis de Loureiro a quem refpõde
No nome a fama ao louro cj Ihçdeve*
Notai neffesCarvalhos como çfconde
No centro fuperior do fogo leve-

Qualqrfeusramosjcomoas maisfubidaç
Palmas com íeu valor deixa abatidas.

Parouj&aqui,còrrendo hua cortina.
De novo o fabio velho os incitava
A veroque afigura vaticina
D coutros ínclitos heroes que moftrãva^
Nefte aempreza vereis mais peregrina
(E a voz com maior brio levantava)
Que efpera afama^admirarao mundoj
Prodígio raro^exemploferafegundo*

Efle abrirá Caminho felizmenje,

Por nunca de antes nauegado* mares
Da praia Occidental atê o Oriente,
Achando novas terrasj/nov^s ares.

Tremedò o mar,lhe gtregar^ o Tridete,"

Temédoaterra,lhehadeergueraltare$
Efte ha deferem fím,Vafco da Gama,
Qudinguasacrecsnta à Uluílrs É4ma

Np



Canto âufíecitoil [l $ j}

5°'

tfo que íe fegue Achillès tefucitâ

Com dobrado Valor^çom maior gtftfid*

Qual o mundo jà mais vera efcíitâ

Em verdadeira* ou cm ângidâhiftofM£
£fie a verdade,o crédito limita^

Sendo a \ú? da verdade tam notoffâ*

Taisferaôfeus triunfos que pãreeô

Que credito a verdade naõ metêeêi

Se reparais na palma avetitâjâcUi
Na coroa que moftra mais lnzidâr

Sabei que nefte templo a te 4obfaááj>

Porque lhe ha de faltar com ellâ a vidâj

Efta(ò grãdePacheco)bè mais hotfadâj

Poissô fc alcança^ávendòamefícidâj
E,fundâdà em virtudes por cetuttâ*

Izenta das mudanças da fortuna*

édé èftô âíTombfo de Afia, cfíé flagèílôj

De Mauritanos,Tur6os>& Gemia*!
Qoe co temor que tem o Sol de veltd

Os abra*ados raios moílrafrio^
Sep©r nome quizerdes coiíhecello l

Perguntaio â Dabul aomâf,âosíi08

Da índia temerofa,omÍe }à à frrtU

Almeida ilíaílrô antecipada ftfltUflKL^ * -

Êfl<|



VijfsipfáP. %
TEfle moço gentil,do pây feveró *

Animado retrato,tamíubido *

Lugaroccup*>quanto conflderd

Que na morte fefez efclarecido.

Quando Lourenço daro>te pondero
lípedaçado, ainda tam remido,
Vejo que o Ceo,folicito de horrarte,*'

De cada mébro teu form ava hu Marte*

?4
Sô tu nos verdes annos tanto obrafle,

Quanto osheroes na idade já maduraj

Haõ te atalhou a gloria a cj adípsrafte,

;; Por mais que feaprefleu a Parca dura;

Porque na luz primeira que moftrafte

* > ,Te vífte aonde puderas na futura;

Qual Sol,que a penas fae do Oriente*
E rjâ cos raios chega ao Occidente.

IfleheTriftaoda Cunha» tam eterno^

Pello raro valor da in vida efpada»

Quanto por efle fi!ho,que o governo
Terá das terras da Afiadillatada.

Q grande
fc

Nuno!que hu amor interno*

A cantarte me íncita-masforçada

Se abate a voz;que,a generofos peitosi



Canto euohcirno.
|| Jj> jj

Se quereis veto Capitão mais claroj

Que a fama conheceo,que vío a terral
Vede a Albuquerque infigne , are hívò
Quea difciphna militar encerra \ (ratO[

Quantas vezes o vejo, mais repato

Kcib grande varão raio da guerra;

Notaio devagar
t
quebaíta vçllo,

Para ficardes do valor modello. j

57
. Ta,

Sentpufe o velho em. quanto divertídoi :

Lufitanos
>& Gregos admirava

Maravilhofa a eftatua,que os íentidoíj

Por extaíiseftranho arrebatava*

Parecia que em cechos repetido*

Valor, deziajpor valor bridava;

Novo brio,novo animo influía*

Por oceulu virtude em quem 4 Vigi

58.

'Afsifsdetiveram largo efpâço

Sufpeníbs,a tardança não fentíndoj

Ate que o fabio deíle doce laço

Os defacou
s
a!egre profeguindo*

Vede a Lopo Soaresjcujo braço
Tais proezas obroinque^aqui íuMttdòj)

lunto ao claroAlbuquerque fefpladeee'

íor^ue jU»a wn» o Sol fião-efctttfti*

• g 5 m



Eíle he Diogo Lopez de Siqueira^
' Que a virtude fubio a gloria canta

Das Efitreas ondas na ribeira

AosAbexins alegra>ao Turcoefpama*'
MajvedeeíVoutro^por mais q queira

;Tudoo tempo gaftar,padroês levanta
A lua fama, para etsrnos aonos*
Nas praias de Aíu,8ccãpos Africanos*

6o.
Ha.de ferDom DuattedeMenefes.

Pordifferentes títulos famoío;

Jtfome em armas feli^ aos Portugueses

íecho de Marte porem mais gloriofo.|

O que fe fe gue illuílre tantas vezes

Será outro Menefes Generofo;
Baila dizer teu nome,ó grãdeHenriquei

i

Para que a gloria tua fe publique.
< ' 6u

A efte tfotio chegai, que prevenido
Sô para Mafcarenhas guarda o fado;

A Mafcarenhas^nome eíclarecido*

Que trasconfígo o esforço vinculado.

Vede híi Pedro em Malaca conhecido,
1

Outro Do Pedro em Goa eternizado!

Hu Do Ioão,huD5 Francifco forte,

A suem Diu, ÔsÇhaul Iivçaia <Ja morteJ I
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61

Efteque tem a vifta cm fogo acesa
He LopoVaz, que illuftra os de SSpaío
A prudência igualando á fortaleza,

Se fará conheceria guerra hum raroj

Par c eííeque fefeguea natureza
Fezeqi muitosvaroes primeiro enfaioj

HeHe&ordaSilveira^em cujo peito

Acertou ellacum valor perfeito*

Olhai o grande António da Silveira^

Qne quando a Diu forte defendia
' A a Lufítanafe hunullonbâdeira

O poder efcolhidfode Turquia.
Vede a AntonioGalvao, q verdadeira

Gloria emTidôre alcança em hu sò dia;

Adverti quedopay Vafcoda Gama
E mChriftovaõ,&Eftevaõ vive a fama.

64.

Efle he Martim A ffbnfo,bravo Soufa

q, da America,&da Afixos lai gosmaies
Cortando viroriofo,nao repouía

Ate que enfrèa os"durosMa1avares.

Efte Do loaõ de Caftro, a qu€ naõtfufí

(Dz feitos aíTombradofinguIares)

Ffper^r o feroz Rey de Cambaia:
Que sô de vello feu poder defmaia.

X 1
Vede



Vlyfsíppô,

65.
[Ved*hu a que a verdade, fem refpclto;

'

t
Afronte de douslouroste™ coroada;
Que cmfuor vive a pátria de feu peito,

Pello ingenho,&nao menos pella efpa
Para fer villa braço às armas feito; (da.

Paracantalla, mente ás Muíasdada;
Poftoq o louvor próprio mal íhaeAejaJ
Quçm louvaràCamoês,q elle naõ feja?[

#
66.

Çs que fe Í£guem,bfAmofo Oriente
Hâo de reger,& certa eternidade

A feunomedaraõ,por mais que íntete|

Dos annosacruel voracidade.

, Homealios.otemponaoconfente,

q importa em nofTaaufencia brevidade

Mas feja ao q vos moftro claro luftre

Do Dõ Luis de A ttaide o nome illuflfe

EfTeque vedes hefí apor ventura

;
Q eccho vos chegou de nome tanto.)

Cuja gloriâ£elÍE,aindafutura

A Índia toda cobre já de efpanto.

Pois quando o jugo facodir procura

So pode Dom Luís defenderquanto
Ganharam muícos/igualldo a rodos

Noq ac^uiriraní^or dtverfos modos.
Efle
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68.

Fifíe var^õ de valerofo afpei to

He LuisFreire dcAndradejmasqdigo?
Sc a p^íTar heroes mil cfioufogeito t

Co defejo que tenho e*n Vão litigo.
•

Deixo os que fe faraó da fama objeito

Em tempos venturofosjsòprcíiga

Os que gloria terão mais oportuna
Entre as adversidades da fortuna.

<&?•

Vede como a Dom Paulo a famaanimaf
Como das leisda morte vive izemoj
Pfodigioiingular,quedêaoLyma
Memoriando o Lymaefquecimeto!
fifle Soufa Coutinho,em nada eftrma '

D e A tropos dehumana o fimviolenta
Que o rigor de feu golpe não feeflêde
A vidd,que por gloria fe defende. "

70.
Efte he AndfeFortado>cufa hifloria

Clamam deffaAfía osdillatadôs maresj
B as largas praias,ondc a maior gloria;

De Pano,& bronze lhe edifica altares;

Ne perderão ia maisdalle a trenoria,.

De feustroffcos,& feitos ílníulares

Gentios,Mouros Turcos, Glande* es

Rendídosa feubraco tantas vezes.



Vljfsippâ]

lft
coqffohç DõHieronymo,qefmalu ^
Cocn fortuna contraria a valentia;

$empce(Q forte Azevedo ) o mudofalta|
$íq que a méritos grandes fe devia.

Mas vede qu«arn feliz,quamofe exalta,

Çom que valor>com quanta bifarria (ço|

Agloriaio preços fâma,o nome,obra-
Dos dous q çobrê d'ouro o peito de aço

|

H3 <te fer hum Nuno Alvares Botelho,

Da vaga fama oçcupaçaogloriofa,

Forte nasarmas.fabto no confelho,

Que efte lugar mais dignamente gofa.

Outro fera Rui Freire,cUroefpelho
Da militar virtude mais famofaj
O heroes no valor mais que Gigantes,

Ao Ceo da gloria Lufítana Atlantes*

7V
Hom Conflantino vede mais adiante,

ílatoQ de ínclitos Sàs, q a terra indiana

Conítantino k\2l vida & mais conftãte^

Na morte o ha de ver a Taprobana*

Hum Cofta'UluílrQ,cii|o triunfante

Valor a talha a bala mais tirana-,

MashefRodrigo)em feu cruel intento

Ichoatuaiama,a soe deífcinftruarôio

Ou



Canto duodecimal i6$

Ou veticendo,ou morrendo ptocurafte

Alternativa faradeti dinna,

Mas cm gloriofo cumulo alcançafl#

H ua ,8c outra com traça peregrina.

Dèfle na morte â vida.ricoengafte;

VeíUfteaoeclipfe lus,palma à ruina*

Pois sò pudefte vnir,guerrei<ofarte,

Morrer no triun£o>8c triufar na morceJ

Nefíe Coutinho olhai hum raro objeitn f
'

Que atf mira entreos humanos aoufadia

DomFrãafco fc chama, em cujo peito

Tem mais feguro trono a valentia.

Notai quantos fe feguem l aqueeQrçito
Fica qualquer lugar qne a profecia

Neftc templo cõcede» & nao permitte

O tempo, a voz cançada,que os recite*

76.

Quem fao(pergunta Clito)efles armados,
Qu- juntos vi»& 0$ nomes nao difFeftes?

E aquelles qem mais aho collocados
Vejo quafi tocar globosceleftes?

Osdoae^osdeTnglaterra faõ chamados
(Refpondeo f>bio)conta afama deftes

Hiftoria larga, 8ç ê armas tais eftremos
Quais de outros cavaUeirosnafabemos

Ncífe



71>

NelTe trono de Ittz,que tanto crece?

q cm refplandores a luz própria efcõde
Álvaro Vaz de Almada refplandece-,

A que Teu braço fez de AbrachesCõde
Aquelle,cu}oafleruo vos parece
Que em artificio igual íhe corre fpode,
Me Duarte Rrandam^cujas façanhas*

As hiílorks venerao mais eftranhas.

79..
Os q«e alta esfera occupam mafs Inzenttf

S<v5Rey;de ^oruig.ilefclarecido*,

Em quem o Real titulo,-accidente

He^ae I hes dà lugar es mais fubidos; •

Q^e pofto que a virtude reprefente*
fc ni coníon&nciajgital todos vnido-s,

Serve d£tan*oefma!ce amor nobreza*
«Qnte as obras qaafi muda a natureza.

7P*
jM as advir tí,que o trono aventefaefo

One oceupaõ eíTesReys.íhes he devido*

Háõ sópor Reys^em inferior eíhdo

jfga ti mente o ave ho merecido;

Pois qualquer nas virtudes comparado

Ao heroe em feitos mais engrãdecido*

Por valor.femrefpeitoâ dignidade*

Maior Iugarlhesdsr&a eternidade.
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8o.

Nefta->covà hofpedei a Alcides forte,

Que mais,vendo tais heroes,fealâava;

Mas tive em hofpedallo infaufta forte,

Ou em tocar a bellicofa aljava;

A fera com que á hydra dera morte

3Mospcs(caindo a cafb|me alcançava,'

E,fendo irremediável feu veneno
Em pena tanta â morte me condeno.

81

peço aos Deofes piedoíbs,que trocando
A natureza que immortal conheço

;

Dos altos pais,& a vida defatando

. A grave dor me efeufem que padeço;

A tormentadoinfifto procurando

,
l^os Deofes o favor que naõ mereço;
Mas para que vos coto hu mal antigo»

E a empreza de animarvos nao profigo

St.

Aqui Thctís me trouxe o filho âTpado >

CriciónefUcova;nefte templo
Com preceitos contínuos exhortado
O fiz detanrosheroes vivoexemplo;
Que hum tal valor, sô pode fer traslado

Do que nosLyfios capitais conremplo;
E quem futuros cafos penetrara

£ A càilles^qijâfi Pojuigueí julgara.

EM)



-^

tfi

Emvôs muitos Achillesconfídefo

Mais animados na giofiofa vifta

De varões tais,ern cujo exéplo efperoj

Que ao valor vòlícynada já refifta.

Se ^virtude moftrar rofto fevero

DifiScultando os meos da Conquifta,

lá vifles como a gloriado vencimenta
Confifte sono valerofo intento.

Afsi dizendo, hSa ambição de gloria

Com tal vehemencia todos inflamava^

Qije, negado a vãos goftos a memoria.
Com rapto no que viam lha occupava.

Deite fpor via a Chifon so notória)

Cos feus nas têdas cadaquâl fe achava
Qjiando o quarto planeta jà queria

Largando os raios defdtaro dia.

fim do duodécimo Canto*

y£$M

CANTO
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CANTO XIII.

argvmento.

Varie o prudente Grego acompanhai*

Tara muros fundar nofatal monte*

Clorinardo refere [afirmado

l>e Sife o cafo convertida em fonte,

jíolfttio chegam,que deflina o fado,

pnde os recebe com osfens Creonte.

Jíntinoo a Grécia vai com duro intento

Defera vi^treicohfalfò inttrument*.

NAõ fe dafcuida o hbh pètegrino

Nos jogos còm cj o R.cy o teftc\z vt

De obedecer ao C<?<\& a Teu deftino

Na fundado que o-ifado lhé ordenava*

Com peito alegre, &c6sébrantedino

Deqtfem tam alto bem participava,

Iunta no largo- campo a forte gente,

DeíUm^nsiM diz^uvs.ôcelo^uête.



Uluflfés companheirosjcu/afofte,
1

Cujo valoro mcfmo fado admiraj I

IÍIe>quepio nos livrou da morte,
AemprczamaiorcomnoícoadfpiraJ
Quanto feoppoz avofibpeito force

f Fora trabalho vaõ fe o referira,

Poiso fcfrefíesj só iembrarvos quero
Pa» o que intento ornais que coíídcfo*

3.

gabeis como asSirêas,ceIebrando

Exéquias a ísufim com no/Ta bifloríaj

Kua nova cidade eternizando,
Nos prometeraõjnclla a maior gloria^

Occultas profecias declarando,

De polo a polo ficara notória

(Dsziam) quando a terra que te nomd
D chua de nòs os largos mares dome.

4*

H"a âeftas irmãs Lígia fe chamai
Lyíiadiz outra voz,fevãa não erra;

1

Por Lufícania^uLyfia o mudo aclama

Eíh a que oCeo nos trouxe feliz terM*

Aqui pois nos eípera eterna fama*

Aqui o fado noíTa gloria encerra,

E no principio jâdo bem que temos

O vaticínio das Sirêjs vewps.w a m<ã



Canto decirn o teriio] í & $

SJa vos deve efquecer,que o claro aufpicio

X>aque!Ia águia fermofa q admiramos,
Cidade illuflre nos moftiou propiciei

Se afamofos finaiscredito damos»
Agram Minerva com piedoíb ofíkio,

!

Em cu/o nome o templo fabricamos,

Ivjcanimou afundar nobre cidade

<^uc o fado confagrava à eternidade*
.

Sem lembrados eftais,que a penha dura
Que procurou naufrágio a noíía vida,

ftm cidade gloriofaalca ventura
Nos defcobrio do fado prometida.
O mef<uo(& copanheiros)meaflTegura
(Foííe verdadeou jà vifaõ fingida

Entre fonhos da força de humdefejo)
Oquenoieio y ido claro Tejo,

7*

) que ouviftesà nuvem miíteriofa,

Q.uepo2 a guerra fim, tam claramente

Efta cidade nos moflrou famofa,
Que naõ refiro o que vos he prefente.

E,fe entre o mais(6 gente vaíerofa)

O queadevinhaacuidadofameme
De vofloCapita6,foradnmtido,

Da raais fubida gloria naõ duvida



Vfyplffâ]

lfto>6 Gregos,ordena eterno fadaj
• Sem mais tardança obedacef intento*

O fítio à gram Minerva dedicado
A fundação fatal he digno aflentoj

q onde piedofoo Ceo nos deufagradô
Contra os rigores do húmido eleniétoâ

Onde tomamos terra>ahypate*e
Que glcria tanta o Ceo nos offerece*

Seguime,varões claros,quêa tardança

Semdífculpa ferà-,pofto que breve;

Recolhamos o fruito que a efperança
Cerra por tantas pfofecias deve*

Nao temais na fortuna já mudança,
Porque nê ella contra o Ceo fe atrevo*

Nem a fatal ruina eftam fogeitos

Os que fubirao por gtoriofos feitos.

to,

Afsi faliava ô Capitão prudente*

Quando hwa v©2 dos feus o âr rompia!
Vamos,q o Ceo nos moftra claramente
NeíTa Cidade eterna monarebia*
Ao LuíitanoRey/â Lyíía gente
O jufto intento VI yíTesdefcobriâ,

E,aprovado de tòdos 5fe prepara

çk*& $ êPÇw«i eojavê 4óÇeo trâ^afáJ



Canto decimo teMol £&£

!à recolhido o bellico eftandarte,
%

OsLuíitanos acabada a guerra*
Trocando em brada pazoduroMáFtSí
Cada qualfe tornava á pátria tefrâi
Primeiro com Kflella Herminiopáfí&
Afeus eftados,onde à fria ferra

*

íj Hermínia fe chamou, cõfervaalamS
Da Princefa gentil^ueEnrelU aclama

. 12,
\.inda parte do exercito fe via,

q em ordenados efqUadroésmaf.chãVl|
Ao Lufitano Rey outra feguiáj
Qne a Efcaíabis alegre fe tornava*
A principal com gala,& bifarríaj
A Vly/res, & a Calipfo acompanhatfA nova fundaça5;& as damas belíâs
Aqui formavam eíquadramde éfireiláf

Jomavarn enjaefados ricamente
Bnofõs animaisjcom quem tíocaíâj
Cada qual dos do Solo pefó ardente»
Potq êmaischrooffícío feêmpregáfáf
Cõquê Tritão no largo maf dòOrfÍt§
Trocara o pezo da beíleza rara,
Da linda Verius.quandodeámofprtÈdf
Foi focottçt a frota PorttígU62à*



Vhfityfol

jNoCeoa Aurora hum novo Ceo abria

Mais fermofo do que antes coíhimava;
O Sol com maior leu refplandccia t

P prado mais florido femoítrava.
*

tOa eraaplauíb à baila companhia
O ue â fundação ditofa caminhara;
Ou,co inveja,o m efmo Sol,& as flores

Novos raios veftiam,novas cores.

*?•

Paliando com airofo movimento
Os ramos tenros zephiros fuaves

"

Agradável formavam inftrumentoj

Scando verdes cordas/vozesgraves.

Acujofom faudofo 3
&br5ndoaccento

Alados /kníio€S>em cultas aves,

Cora dilluvios de verfos eraô mufas

£Tanto mais doces, quanto mais cõfufas

16.

Os felvaticosbrtutosimpdlidos

De inílinto natural,femcoprehedello,|

AíTomam entre ss ramas efeondidos

Para fazer co a vifta hum furto bello.

Po efpe&aculo raro agradecidos

,

E ernrííquecidos juntamente em velloi

Levam çafír osrios^prata as fontes.

Po/pniaQSvanwiçfmsfâlda osmõtesJ
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Icompanhiallluftreafsigozartctò

A manhaa frefca do lercno dia t

A vifta de hua fonte fua chegando
Ç£^e com pês de cnftal ao mar corria»

Clorinardona caufa imaginaridog

Qne origem fora da corrente fria*

Entendeo fer hiftoria accomodada
Para entreter o Hm deita jornada*

1$.

lompendo em vãos íaiplrôs arrancado!

Do m*isintimo d calma,que proctua
Sair com elles>diz:ainda

}ô fados,

Voffo rigorem tal memoria dura?

Ouvime^iliuftres Gregos, cj*adnuraáogj

A rezãonaofabeisdefía locura^

Refirirei acaufa peregrinai

De maior dôr,de mais efíremos dínil

19.

Senevolaattençaõ com grato efpântoj

Lhedavam todos,pofto que fabido

DosLuíicanos o fuceflb;tanto

Lhes agradava ouvillo repetido*

Elle(coni anciãs tributário a quanto'

Dczia a voz)contaVa enrernecidoj

Porque afirtnna taõ picdofaandafáí

fiu? cm lagrimas alivio lhe deitara*



ao.

Filha 3e ÀpoIIofoi neíla efpeflWa
[

Nife gentiljna qual por excellencíaj

A graçan3tural,&afcrmofura

Tiveram largotempd competencia-J

\Naceo abella Ninfa com ventura,

De por os corações em contingência
De feperderemioudcfefperados,

Ou entre as efperanças abrasados*
21.

Q| noite em dia transformar pudera

(Mais claro SoI)de feu cabello hufaíò

Seusolhos pedras converter em cera t

A boca ahum rubi caufar defmaio;

4 No jardim de feu rofto a primavera
O defafio vio de Abril,& Mayo^
Co roíto confiada competia
Do corpo a delicada Symetría.

22.

Quede vezes o prado a julgou Florai

Obofquei&asfontesNaide,ou Napêa
O monte D*ana,bella caçadora!

As ribeiras NerinaGalathêa,
O quantas,menos cégo> Amoraadòrá
Pormãy>imaginandoa Cythereàl
Deixando neíle engano/em mais arte,

jCiofo a Adoni$|namoradQ a Mane.
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hí qualquerbreve olhar bum Sol gírarô

Em cada movimento hum Ceo movia*

Em cada palío hum coração pilava»

Híía graciofa flor num rifo abria.

Tirana jufta as almas dominava,
<^e tanto a amavam quãto as offedía;

Ay,q a oavera de ver quê naõ entende
Gomo íe poflaamar coufa que offédej

24.

Sja belleza,& no effeito juntamente
Gompetiado Sol os claros giros;

Da tcrra>& corações com força ardete^

Hurn vapores tirava outra fofpiros,

Dava âseílrellas lus 5&luzâ gente;

file em mil raios,ella em dous çafirosj

S6 quisfer fírme,que fe errante fora^

•Nife feria Sol,& o Sol aurora.

Se ^cafo.por lograr afontepufâr
Úq animado crifbl fez vafo brevej

&a natureza a agua mal fegura,

Ve,que ardente adeixou ta&odefleve]

O prado recebia larga vfura

Se,avarodo tributo quelhe deve» (nas

Lhe cmprefiavahuaflor;&aflorape-

Defconheciaoprado, entre açucenas,

Yj OGi :



26.

pOífafol ao Sol fc rebellava

Pclla ieguir-,& com melhor confe!hoí|

As fontes o Narcifodefprefava,

Fazendo de feurofto claro efpclhc;

Da rofa o nacar,pallido ficava,

Ei (com vergonh a)o cãdido,vermelhoj

Ssutitidofe tocardopê fuccinto,

Dobrava ays amorofos o jacinto*

J% violeta gentíl.a que oprimia
(Suave pe?o)a planta delicadaj

À erva em braços pallida cahia

De amores docemente deímaiadai^

Oudava a dormideira quando aviaj

Que ferm^fura tanta era fonhada;

jpipara queabraçalla afsi pudera,

Queria a melhor flor trocarfeeni erai

28.

yai ve? tque defira no arco fe entretinha»

A fel va fatigando folitaria,

O brutto mus feroz humilde vinha
Oforecerfe à morre voluntária.

QuaG fabendo qella as frechas tinha,"

Olje íaftata a Cupido temerária,

Com que quantos feriofdoces rigores)

i.m reciproco «imof^morrôde amores.

Abran:
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A branda voz, que a lira acompanhava
Dá$ mais celebres fez cõtrario effeitoj

Pcisjfe Anfiòn as pedras animava,
Ella defanimava htim vi vo objeito.

SeOrpheodoinfernoaspenas abrSdava
Fila asdoamo^dobrava c qualqr peito

Donde vi que Amor dacõ fogo eterno.

Penas mais implacáveis, q as do inferno

Com tantas porfeiçogs tudo rendia

;

Todos traziam nclla o penfamento;
No$ troncos fnais fil veftres eferevia

Efh fua gloria,aquelle feu tormento*
Nos ecchos defte valle repetia
O nome que efeuta va o brandovento:
Nife,Nife,poreftes Orizontes,
Cantavam aves.mormuravam fontes*

Dos que a force fazia venturoíbs,*
Eu me Julgava mais favorecido;

De mim viviam todos invejdfosj

Eu delles igualmente aborrecido»

Da gloria em que me víani^cobiçofb?,

Melhorarprocuravam feu partido.

Ate o ardil acharem mais tirano,

qpuderaintenur hum peito humano;
Y 4 Aqui



Vlyfsfyô.

«A|UÍ^epoucò tempo era chegado
Affoios,hum g.igantcque viera

ÍJas Africanas praias deíterrado

Por^hãa dama a ftu amor féveraj

3 cá também vivia afFeiçoddo,

Mas, çom menos favor do que quifefai

©e Silvia^uapaílofa^cujo peito

&$ leys de meu amor fingem fogeito*

^çrfuacfiram feros ao Gigante,
Que me tíraffe cruelmente ávida*

|*òisera em Silvia meu arnorbaftantej

para moflrtffe ao feu endurecida*

J^quede taisenredos ignorante
Nao tinha (egurançaprevenida^
fratavasôde ver aNifebeila,
Sq de fervilla^sô de merecella.

jQuando vinha incendo o Sol, achava

q outro maiscedoê mim amanhecera^
Qirando fahia a Lua,fe efpantava

Do S ol que para mim fe naõ pufera.

P^tTavadia 3& noite; naopaffava
Qdafcjo immortalque me trouxera

A ver>acontaroplar,oque mais venda

Iro mim fogo maior hia acedendo.
Com
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Com iflo me livrei, porque o inimigo
(a q nunca offendi) naõ me encõtrãd©
Sem eu com ella eftar,ella comigo
Amorofas difputas altercando:

Gom animo cruel propor coníigo,

Hílía Deidade tal naõ refpeitando,

Mararme antefeusolhos,pouco atteto

A que era em mim 3
deNife òfentimêto

36.

foi para cometer^mas impedido
Pe força fuperiortparouturbadoj
Procurando ferír>viofe ferido,

Da beilèza dç Nife aíTalteadc;

E dando entre mil anciãs hum gemido^
Do mais intimo da alma íufpirado,

Tornou atras,deixando nosmedrofos
Entre temor,& efpanto duvidofos.,

37"

MAs,como a fêta foi tam penetrante

Com que Nife o ferio,deixaua aberto

O namorado peitodo Gigante,
E o coração na chaga defcuberto^

Viofe a chaga do.peitp.no flerobfante*

Lingua,&cifradeAmo'rqentêde òex-
Praça aõdepaíTèá,& na cõséte (perto;

Veíhdoque lhe cubra a chama ardéte.

Occa-



Occafioesde fallarihe procurava,

Saínaolheao encontro por momentósj
' Masella com ardil fedefviava*

Moílrandofe ignorante em feus intetos

O fogo deíia neve lhe augmentava
Entre incedios cruéis,novostorméto$|
Ate que htía manhãa nettâ florêfta*

S-ti atrevido amor lhe manifeíta.

«na manhãa de Abril Nifefahía,

Mais bellaCloris,mais alegre AúroraJ
Trazendo aocampo flores, Sol ao dia»

Que tudo grato a venerou fenhora;

Vendo que elle fallarlhe pretendia,

B que impofbivel defviarfe fora,

-Affeéiando vaIor,ficoii frtáílrada, *

Quafi perdido o alento, a cor mudada}
40

Como feo era bárbaro o Gigante,
Retratada no cforpo a natureza;

Mas podetantp Amor.qfoibaftante ,

A lhe abrandara natural fereza;

Brandasrczoesfallava,em fim amante^
Mas fempre acompanhadas de rudeza;
Em vario eflillo,& defiguaisaccentos

Tirou dó peito a Yoz>& adçu aos vetos
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4'.

3FcfmofáNife %crp cujafermofufaí

A do prado florido eftá cifrada;

Branca,& luzcte,mais que a neve pura

j

Dif eita >mais que a palma levantada;

Pois es]mais agrada vel,quc a frefeura

Defle bofqoe, na íefb,defejada,

Porque es,comigo socais tigurofa

Qne tigre brava,queafpidvenenofa?

42.
JNaõfou tamfeo, ná5,quete efpantaflei

(Que já me vi nu lago tranfparente)

Mem parecera feo a quem me olhaíle,

Nao com anior,sò menos cruelmenteç
Antes era reaao que acrecentafle

Minha peíToaem ti amor vehemente,
Poi*f no qmais disforme a algíis pareço
Cos difcretosjò Ninfa>mais mereço.

43-

ÇJU cabello em ondas dilatado

Nao cuides q orna ê vao minha fíguraf

He rede ce r ta ao voo acelerado

E>a$a*e que aqui tem prizam fegurai

Mas niõ a eftranham>antes sê cuidado/

{lulgaadofe do fronte na efpefiura)

Me regalam cantandojay fe qui feras

Os regalos ouvir^ue a$ui jiverasí



w>Sfppâl-

44»
ÇUial a.cipfefte»ou 'álamo fubiâò _
Comigo competir pôde em grandeza?

i Se as t Arrelias me temem,conduzido
Per grãde/aoCeojfe naõpor natureza.

C5 mtàha sobra o Sol ardente impidQ»
As flot es de fie pradoyfQu defesa
As placas cõtrâosventos; caminhado^
Com poucos paífos multas Iegoasando,

PuderateTervír minha eftàtufa

Para os frui tos te dâí^ue apeteceflesj

Sem que do ramo avaro a mòr altura

Diffículdade fofle aoquequifefles.

Que ave cortarão ar de mim fegura

Por regiam mais fublime,fe di-ÍTeíTes

Que adefejavas tu?fe'te importara»

O maior rio, o mar,a vaopaflTara*

4<5.

Se o Sol a competirte fe arrojaíTe,

O arrancara co a maeda própria esfáfà

E,parque Sol a terra naõfaltafle,

No lugar que elle oceupa te pu?erai

Fazendo que de Sol fe mélhoraffe

O mundo.porque nunca anoitecera;' >

Pois m.foítigyros em continua roda/

Puderas atemetf-&esferatoda*- ~ ... 1 =a
^



r
Cknto decimo terão; [íjx

47
pjàs forças qiiediretfcoufa he notória !

Quq iguais o numdo,nem teràinéteve

Hum Poliphetno q hoje affeéta gloria,

He ahunvaflbpro meu átomo leve*

í(fe Amor me na© mata) trifie hiítoría

Ouvirá; delle/e a efperar fe atreve;

Venha aajudallo Centimáno^Apteion
j\damaftòr,bncelado1& Tipheio*

Se ha no vníverfò Hçfpericlo tezouro,

Vè fe odefejas,que nao temo odragoj
Se ha vellQciao,mõrcceo o touro,

Se jno ped*res,iquf
3
lQgoo trago*

Se barca deCharòn, fem ramo d^nro
P^ííarei fe te importa>oEftigio lago;

Queres q ponha oOlimpofobreoOíía?
Nada podes mandarme

f
qcunãopoííá»

O mais bella,& gêtiKque o medronheiro
De feus alegres fruitos guarnecido,

IMã vezquamal parece hu calvo outeiro

Como he fermofo de arvores vefíido?

Na vez q he o maior» melhor pinheiro

O touro mais forçoíb,mais valido?

Gomo he poísivel
5 pois>q não fe abrade

Meu cabslloiSÍUtura* & valçí grande?

Mais



Mas ay, que as feras ouvem bfandam?tèj
|

A mal formada voz de hu bruto arnatej

Tu defp rezas, maufera^ chama ardeis

Os diferetos conceitos de hum Gigãce!

Ay,que,no valle,o monte,q não sete,

Reíponde à voz com eccho refoname*
E teudefdem,& teu rigor tirano

Mais infeníivel faz hu peito humaríol

Agora creojque a maior fereza

£fconde traidor,afpid entre florei

Pois de hua alma,que cobre tal bellez*

Vejo fair,ó Ninfa 3tais rigores.

O que bem nos ad virte a natureza*

Pa maior fermofura os disfavores,

Qjúdono rofal verde moftra efpinhaç

A maisfermofa fofa mais veíinhasl

porem ja vejo*queifto nao coníiíle

Em teu rigor,fenaõem minha cftrellàs

Efta fomente a tanto bem refifíe,

Semq méritos meus poffam vencella;
• Nem poflb duvid^r

?
cj em mim os vifte,

(O da noite em cj vivoAurora bella?)

pois claramente ves, &fabem todos*

§ excedo a Çlorinardo gor mil modo?:
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Kfva pequena, junto a mim parece

Nacida 40 pê da mais robuíia planta;

Valle,que efcuro os montes obedece
llluftradosdo SoI,quefe levanta.

Entre as ventagês,ve,que t e offerece

£m mini a forte com diftancia tanta,

Que tenho para amante melhor peito^

Pois não feria a grande amor eftretto.

to te confeflare^que na ventura
Deu ofado aqualquer melhorpartidoj
Masfeelle tudo contra mim conjura,

Nem fempre me verá ficar vencido»
Dequem adornaíttacova efeura

Com pelles de mil feras que rendido
Tem com próprio valor,diria a fama,
Que fe fogeita a hua fraca dama?

55-

Nao fera afsi;&nifto,mais ligeiro,

Que açor veloz fobre innocente caçaj

No movimento que ellafez primeiro

Pretendendo fugir,feroz a abraça.

Ao obro apoej&(qual fobrehíí pinheiro

Avô pequena)a deixa á vifla efeaçs;

Mas eu vendoa nos ombros do Gigãtej

(VineUahwn Çeo 4 f«tentava. Arlãte.

Sàhi



flyfstçfòl

Sahl de ômre eftâ fel va (onde efcondidô» ai

Q que pafl ara vi) culpando o Fado; II
(Sendo a culpa sb minhá,pois perdid™
Ficavameu favor potdiilatado)

Em tanta pena quafi£em fentidò

Grito fariofo,animome turbado;

Mas anirnqme em vaõ a vaõ íoCorfoJ

Porque o Gigante voa,qu5doeu corro.

5í*
Ella àque manfa ovelha tnú tratada

De carniceiro lobo parecia, (brad,

Favor de Apollo implora, & por min:

Q£Q m<ía alcãçar o monftro pretendia

li vendo finalmente que forçada

Li vrarfe de feus braços naõ podia*

Ao Ceo(que perto vê)pede confufa

Louro de Daphne^ou fôte deArethufà

là neíte btímilde fogo hiormnrava*

q o Ceopiedofo prôpto a focorretfoj;

Cos raios de feus olhos»que apurava
A nevedefatou do corpo bdlo.

Em vao os fortesbraços apertava

O fero Arroiosjfêtn poder detello;

Hua fonte manou de aguarde logo

Foi Tangue garâmirajpara ells fogo.
?* r ~"

íaíòtt
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59.

vr%

arou coníofoY &triftc)untamenteftí 5}

Defte íuceffoo bárbaro Gigantèp^
Qual o que cm fonhospoíTuio cSfcgti* \

O que depois não acha^vágilame.

Mas logo eom aflFe£koí de ímpaciêntôj
No mar fe foi lançar pouco diíhnté£
E,aonde cm fecodeu â gram cabeço*

Permite o Ceo quêíeca permaneça*
60/

fsi foi Nifeem fonte £õnvertida>
Fonte q o vulgo vãodè ArtoioschafrtâJ

Cdmpetindolhe mais fer conhecida
pellofuave nome defta dama.
Cahi femmefentir quaíifem Vida
Sobre ofriocriftaI,q mais me inflaniáj

Iuntoàfua correme(qual penedo
Peq as aguas naciacn)mudo >&

áquelle pafacifmo em èm áefpertQÍ 2

Quelaílimasnãodigoao malq adofO?

He(digo)ò Ninfa,o mal q vejo certda

Oueftas aguas tracem de que chorou
Nsfle de vozes 5clafodefcon€âftò»
Se torna a voz de tctt ruby fottofo!

Nefte metal corfente fedefatâ

Pe tstt 4ivino corpo a terfagraM*

Z ffé



He porsiveljô-Ninfa^que te efcondcí

Enjtformafagitiva a metidefejo?

f^jfíiveUque te fal!o,& não refpõdes?

Pofsivel quctevejo,&iuote vejo?

;

Que mal a híi amor grade correfpodesl

QuebemdeTantalootormeto invejo!

^Pois ejle efpera n* agua hujdoce égano,

JBunaque toco,tenho a maior dano.

61.

jNeftaamorofa pratica me achava

:
-Clemência vSa de rufficospaftoresj

Que condição bem ruflica moílrava
Em naõdeixarme ally morrer de amo-
Cruel piedade a morre menegavafres.
Para a fortuna eternixar rigores»

Pois vivo em minha pena mais cõfíltci

Que os poios deíTa esfera rutilante.

64.

Se lagrimas naõ foram, jâeflívera

JNofogo acefodaamofofafragoa;
JE fe faltarão fogo^me tivera

A dura pena jà desfeito em agoa;
- Se a forte a hu contrario outro naõ èoti
Quem podia viver coçn tanta magoa?
JV1 as oxalá morreraracabaria

jMorte de tantos anãos num sb dia-

m ~~ r~ èía
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vídâfinalmentesô fuftônto

Na gloria que ficou do bem paflâdo$

A Nifena memoria reprefento*

A meu amor naquelle doce cftadó;

Ivleftcs cuidados vãos o penfamenta
Me trás com falfosgoflos animados
O penfamento louco,ò defatinò,

Quenaotanbo maisbê><]o <j imagittôt

66.

)i,ffe afligidoj&: a todos laftimava

O tormento que em anciãs repetia^

Mas entretanto o frtio fe moftrava,

Onde a Cidade o Grego fundaria.

Creonte valerofo,qtie o guardava
Com forte, fe pequenâjCompanhíá
Por Vlyfles deixado>fae fora

A receber agente vencedor
67 .

}s teus em ala eftende;& alternando *

Guerreiras vozes tubas,& atambora*}
A bandeira Diónido inclinando*

Lifongeavao ar com varias cores.

Afsi por entre os feus faraó entrando
(Cõbom aufpíciode aílrosfiiperiorôsj

Os Príncipes famofos o baluarte*

jAcdamadosem p^ 7 com voa deM^rte»



68.

Mas,3y,que Antinoo, co fingido Intent

De publicar ém Grécia tanta gloria,

Entrega ò pinho ao mar.opano aovetc
Para dar caufa a laftimofa hifioría:

ip© Penélope o caftopenfamento
Quer divertir,fazendolhe notoriai

A q chamavaofFetira
;
& na vingança

!
b@»g delia çfpera.poem fuaefperança.

69.

petentefalfo Antinoo , que he frofirad;

A traça fraudulenta ern que te fias;

A Penélope deixas laftimada,

Porem da fé docfpofo anãodeívias.

pQÍs>quãdolhe efcrever inaisagravadí

Fm lugar do rigor que pretendias, 1

3tfaõ refpondais(dirâ) vinde q efpero^

E,por melhor repoftajVervos quero.

70.

E quando chegue a carta da conforte,

Porque íeja melhor obedecida,

Terá Gaíipfo pago â commum íbrt$

Tributo natural da doce vida.

E spara daryosJProcos,dura morte,

Ha de fer fua mão jufta homicida;
' Que a pezar da fortuna que lho impede

P Ceo a pátria amada lhe concede^

,

Fim do dsçjiniQ tercio Canto,
"

•—>_—<• i^Mi Jft» »éeA»"SWu*!*( w«((ipt«ris« iw«i»«wi»*J



CANTO Xivf

ARGVMENTO.
Jtleanca Vlyfies de altaprôfecixj

Quem fe<*erà Lisboa em outra idade:

TNa grandeza>& edifício* tfúe teria*

Lhe representa bum quàdfôà grã Cidade

JL Volymiòn.quea Vlyffès dèfaftá $

Matada Varca dura a crueldade.

Levanta o Grego murosya&we WêrttO *

Lhes dà dofadofuperiorgo^ifnOi

DE tritmfantes louros p coroados* v?

VlyíTcSj&af^mofá companhia,
A trorobccas^ caixas acclàmadas '

Comíbellicofa alegre melodia j
!

'•

De luftrofos veftidos adornados,

(Quando por rofea^porca fae o dia,)

Antes de áfenrem alicefce ao mufO|
Em facrificio libram bèmfuturo.- l

Z-3
' Cada



Vlyfslppâ]

JCidaqual logòtaipaoinílrumeflto

Accomodado a obra que intentava;

E admiram todos, còni feliz portento^l

q ao dextro lado hu refplãdorbri]hava|

O ferro fere a terra t a voz o vento
Aonde o monte' mais feléVãntâva;
Ejs q o primeiro golpe, jíito a hu lour(

Defcobce hu livto guarnftcidod^uro^

3*

(Vlyfles o levai! t».com refpeito,

Álçgre,Teeeofo,& perturbado;

Quee vários modos lhe cõbate o peltoí

Jííperar delle conhecer feufado.

AQregarnuItidam nomcfmo affeito$

Seu Pçinçipe rodea,que,ií}ípirado

Defuperior impulfo>o hvro abria,

Afsi o futuro lendo e*n profecia,

4.

Prudente -Çapftrêig quem dfcfterra

JDos pátrios lares. a maior ve tu tira»

E to obriga aque deixes nefia ferra

Illuftrefama doLethèo fegura»

Se defejas fabe?,quem eíi^ terra

Cominará na idade, que futura

Teu nome efpara com eterna gloria*

,

Jem oíjuelbatteaiona memoria.
Scri
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erâporlargosannos governada
Só de feus futurais dit oíamente,
Com juflifsimas leys na paz dourada»

Coiainvi&o valor n-i guerra ardente
Acê,cj Hefpanha veja cm capoarm^da
Da íobdr ba Cart hago a brava gent&
Qucentam admittiràpor copanhei|osí

ím feu governo os fones eítrangeíros
3

Us jh do*'campos Lados paftíf vejo

A* ribeiras deixando Tyberinas,

A gen e valerofa>que dó Tejo
Qner dominar as aguas criftalínasí

Da fam-a aclara tuba aqui defejo

Para cantar vitorias peregrinas
Qvq à Cidads VlyffêadaWo nome-J
De que brafcoes a eternidade torae,

7*

(guando rendida Itália aaforte Peno
Neile ha de ver humXuíuano Martei

Quando de Cezarôn, &deCcnchenb
Veja gloiiofo Hefpanha o cYíandartVJ

Qtiandovdo Teíodch;aô frtma ameno»
Se moílre vitarioíbemiqualqu-er p^tfe

flum novo Alcides, digo^hum Viriato^

E oTKonaaoo ardilolb â .pátria ingxako

Z4 Mas,



8.

Mas emfim, largo tempo combatida
Dominada ferà pellos Romanos,
Antes iiiuftremente engrandecida,

£om Razoes acclamada foberanos,
,Por município forte recebida,
Haõ de gozar feus claros kuíhanos
w$ mefmo privilegio, 8c Uberdade,

> Oe que goz ar de Rómulo a Cidades

lítoferá,efrt quanto a fatal roda
De Roma fuftentac o largo império;
Que entregará depois ânavâõGoda,
E çutras d > frio norte, o retnoHefperio,

Aque lias haode ter a gloria toda,

Sendo ao nome Romano vitupério;^

^m Luíit ania,por dítofa forte,

Agente fieara àueva forte,

IO.

€)s Suevos pçofapiagenerota,

: Haõ de deitfàr por dillatados annos,

Em que no muqdc vi virá gloriofa, I

.Afâtna de Suevos Lufi ta nos.

Até que deffafrgloriasinvejofa

Fortunato t$ juízos foberanos,

,
Por falta de Suevos fueceífoces

Aos QodotchiniQ «aturais fenhot*^
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n.
Mas ay.que dufo fado não confente

Que dos Godos o império permaneça;
De Agarena cruel,& torpe gente,

Faz queVlyfsippoasarmas reconheça*

Será por largos tempos obediente

A quede tantas hadefer cabeça;

Que mal pudera fer famofa,& clara^

Sè por ad verfidades naõ paffara.

12.

MasjquaUnacendòno mundo tenebrofaj
Alegre refpiandor o Sol reparte

j

Tal nas trevas do jugorigurofo,

Hadenacer Afloníb, Chriftao Marte;
Queo poder Agareno vitoriofo

Atéentam,afíollev em toda a parte,

£, em largo cerco^por combates duros*

Co nquifte bravo os VlyíTeios muros.

os LufitanosReys com tanta gloria

Governada fera, que em todo d mundo
perpetua ficara fua memoria,
E de Lisboa o nome^fem fegundo*
Porem(o cruel cafo>ô trifte hiftoria,

Queo fenn meto excede mais prcfíído)

Tanta gloria ácquirida em tãtósannès*

Roubam iw hora QKapOs Afnçaji^.
Mas



1411

Mas veja ó mundo neíla adverfafbrtej

(7]IufiresPortuguefes)queoscõtraríosí

Naõ vos pôde vencer, cj antes a morto
Vos renderà,qu2 os golpes adverfarios

Quem naõ conhece voifo braço forte,

Vos.chama,neíiaempreza, temerários;
Mas nâõ quê vè,cj á gloria mais fubida

Ve.ndeis,por tajHa$,cadaquaI a vida<

, A . }P
Agiu a providencia fobera nâ

Segredos vario; altamente encerra^
Aqui feefperaá gente Lufitana

Noyj g^vernods vefínha terra*

Aqui,quando afortuna mais tirana, *

Aos Portuguezesfiga em fatal guerra.
Mais claros osfarâ^que mais fe apura»
O nobre coração na forte dura.

Mas;&:nifto do &t#> divertia

A Yly/Tes- a Sibilla que chegava."-

Com qtis parou na oceul t a profeciaj

Qgef fatidicamen te continuava,

Humrquadroaprofetifa lhe trazia,

* Que com alegre roflolbe moRrava;
Onde teve o pincel tanta deílreza,

Q^e a arte pode paffarfe a natureza.
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Diflelhe:bGrego,paraquem referva

Felicidade tanta o alto fadol

Cujamemoria o Geodas leysrefervaj

Que o tempo tê no Lèthes decretadoj

JMcfla iníigne pinturafe conferva

Antecipadamente retratado

Qgal o mundo hadeverefía Cidade,
Em grãdeza,& edifícios noutra idade*

1

18..

Achcia,como vés,nò lugar fan to
Que habito(ò venturofo peregrino)
A novidade me caufava efpantõ,
Quando me infpirao Ceo favor divino;
Em vaticínio merevella quanto
Figura nella fuperiordeftino;
Fu,por dar ao que manda comprimêtoi
Ta .quero dcclafar>ouvemeattento.

A Cidade feliz,que vas traçando
Nefts exceUente quadro eflá cifrada?

Sete foberbos montes oceupando;
tNaosô Cidade,h5 míido he rep'uta<fò»

Diferentes províncias dominando*
Alta cabeça delle he venerada;-

1

E,Qomo o imperiaiguallacoma terraj

Ao Ceolevaoíios animps que enegm



fyfisippo?

Do naccnteao occafofe dillata

Onde do Tejo aundofa bifarri^

Nos braços do Oceano fe defata,

li acrecentallo quer,com vãa porfia)

Ambos lhe formam de çaf?ro,& prata»

Liquido muro; à parte do meo dia;

Somente aquelle tem *que a tal grideza
Só poderá murar a natureza.

Não intento por ordem *teclararté

frfta pimura;porque não parece

Que em Iaberínto taVfe achará parta

Onde ordenada narração comece.
Irei raoflrando,femaíFe&ode arre,

O que mais prõpto à vi-fta Ce oferece;

Vè primeiro effas praças dillâtadas

De diverfas naçoês tam fretas nra4I&
12.

Nota de embarcações a variedade,

hlJkit de tratos da maior riqueza.

Outras que tem maior felicidade

Em fogeicárd-á mundo a redondeza.

SeadvirtesdeíTe porto a mageftadé,

Conheceràs.que o Autor da natureza^

Ofezcapazdo-mttito que antevia

Que o largo mar aqui tributa ria.

si*
ô --*--— Olha
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Olha aquelle edifício íumptuoíb,

Esfera do monarchaLuíicano;
Como altivo fe moftra,& vitoriofo

Das ondas mais foberbas do Oceano*
Que a fuás planras já menos furiofò

Senhor o reconhece foberano,

At>rindo franco paffo a tantas frotas

Do Tejo illuftre^às praias m^is remotas

24.
\

Nota de quantos edifícios rica

JEíia Cidade infigne fc ennobrece;
Que aflombros qualqr delles multiplica

Aos que o mundo maiores reconhece.
Vè comoo pio zelo fe publica,

Que em feus hab .somais merece,

Na fabrica no adorno áz altos templos

Da admiração maior dígkos exemplos*

Olha, entre os k :l!e, q cabeia
Dos outros temp, ã ,coraocíli claro

Porque oCeo quíz qu* nelle refplade ,a

Com tantas luzes, hurr- portento raro.

Para que o Lyfio império fortaleça,

Ordenao alto Ceo, por penhor charof

Que nelle aíTento peregrino tome
Hum q de YencedprteglQ;ia,&nome.

~ ~ * --*—-—*-
tftç
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Efte infigne varão perdendo a vídi
J

Por hua facra lôy 9com peito forte,'

Ha de alcançar agloria mais íubidai

Trocando por divina a humana forcei

A natureza íe verá vencida »

De brutos animais em íu£morte;
E feu corpo incorrupto em híí delertoj

Será por largos tempos encuberto*

«Atêque naçahum Príncipe famofò
De Portugal primeiro,em cuia idade*

Defcubertopor modo mifterioíbi

llluftre de Lisboa ámageflade;
j

- Anao,em quetezourotampreciofo
Tomou porto feliz na gram Cidade,"

Ella por armas tem, infignias claras

Dos edifícios em que tu reparas.

28.

Queôfcudofdiz Vlyfles) he o que vejo

(Depoisqnelle hu pouco atêto efieve)

Sobre eftas portas?que faber deíejo,

Que emprezaencerra,c] principio teve!

Satisfarei(torn f
ella)a teu defejo,

Tal gloria reduzindo a hiftoria breve;

Naquelleercudofe contem as quinas

Quefaõ dePoriugalarmas divina. v^ 355 ^— & ^^ ^
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Jjum b*omem Decs>que eterna profecia ;

Nos promete depoisde largos ánnos^

Parafeunotne clara monarchia
Fundará nos feliccs Lufitanos»

E, corno a fua,a$ armas que trazia, .

Por modos lhe concede foberenos;

Porqconheçao mundopellâemprezaj
Que hefua aMonarchia Portugueza.

s armas que trará por mais gloriofas

JE/íe Deos homem, efte Adam fegundo^
Haõ de fsr finco fontes prodigiofas,

Que lavarão comfangue o largo mudo;
Com tais infignias,poís(quevitoriofas
Teme Phiram noabiíTo maisproíudo)
HoraaefteReinooCeo-j&afsiolevâta
Que qnaíi o igualla a fi cõ gloTÍa tanta*

) mefmo Deos no trono de híi madeiro^
('Ponte do mudo ao Oeo)acopanhado
De celeftiaes varoês,ao Rey primeiro
PoíTe dará do Lufitano efiado^

^

Fundador defte império verdadeiro
Dirá que quer de todosfer chamado;
&o nobreefcudo>comQafeu

a
fína!!a

3D«sÍ£iljgnias^UG trás por maior galla

PÀi0
:



pitofo Reyno,(Vlyffes lhe replica)
Que com brafaõ divino fe ennobrecej
JMasdizeme tambem,quepronoflica
-Aquelle>grandc iraio que aparece?
Àquelie digo, que veíinho fica

Do maior templo,& tanto refplldece
Que jà,pelIo que veio, vaticino
Que algum milagre inciue peregrind.

Aqaellerefplandortam refulgente
(DizaSibilla)comrezãote eípama,
Porq hede hunovo Sol fermofoOriítê
<^£e deita praia occiduafe levanta.
Naquelle íitio illuftre felizmente
(Ditoíb íltio) naceràhua plantay
De cujo fruitofe fuftente o muildoi
Nao sò a terra>mas o mar profundo^

J4-O grande Antonio^cbro por nobreza*
Famofo em letras

?
raro em íajitídade*

Gloria maior, da gloria Porcucueza*
Iníígne filho da VlyfTêa Cidade!
Tal de tua doutri na he a grandeza,
Ta! de tua virtude a claridade,

Que.penetrandoas aguas, faz q acudâi

£*!? !? ffi!S * 8^***0 *pw muda.
Mas*
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Vlas,cíe excellencias taiô,porcj| me fpantoj
SeDeos cecomunica tam benino,
Que em teus braços,çifrãdo poder rato,
Bufca berço capaz feita menino.
Nem jà me admira, que te chamêjfanta
Por exce!lencia/só brazao divino,) (ga*
PoisDeos de modo ê tuas mãos fe entre*
Que a equivocar cotigo o nome chega.

36.
iftahe.ôGrego^ gloria mais fublimc
De que a tua Cidade fe coroa,
A que a fonora tuba mais exprime*
Quando fuás grandezas apregoa.
Se Pádua tem rezão,para que efiimô
Verlhe a morte fcliz;a gram Lisboa,
Quanto merece,mais,engrandecida
No fingular brazâo de lhe dar vida?

37*
as,não te cegue o refplandor sôméntâi
Que aaltacafa de António reverbera*
Olha também cà outro

5
que excellente

Nefta Cidade o mefoio Ceo venera*
Quando da grande Romaa cega gerítá
Perfíga ánovaley ^amundoefpera*
Vcrifsimo^com Máxima, & com Iulia*

Ganharão neftefuiofaefa dulia*

Aa Irmãos
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IímSos em fatigue como em fortalezaj

E de Lisbua filhos esforçados,

Depois de mortos coa maior firmeza»

Com bua pedra ao mar feraõ lançados*

t Porem,vencendo âs leis da natureza,

A terra tornarão mais illufirados,

Moftrando tal poderfua virtude.

Que o pezo natural das pedras mude.

O fruito jâ maduro em tenras vidas!

Soldados nabatalha jà triunfantes!

Flores do próprio fangue produzidas!

Entre efpinhos de penas.maisfragrátes

Effaspedras,do Ceo faõ efeolhidas

Para fundar a IgrejasfaS diamantes

Com cj guarneceChriftcSc Tua Ffpofa

A coroa mais rka,& mais pompofa.

4°
£m fim toda a grandeza aqui fe apura^

E elogios lar gos de louvores pedej

Bem ves o que feràiquando a figura

Com jufta admiração a voz impede,

Tudt>,famofo Grego, te aflegura

Que às maiores do mudo muito excede

Eíla Cidade;o quadro aqui te fica»

Ao Ceo mereciam ma gratifica.
<
--- , __u._ »-..,_. gjy
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:ffe livro efcrevi\que attento lias*

Mas he vedado Jercs mais adiante?

Deixa que o leve, íe de mim te fias;

^ue he parares ali y mais importante?

Vera o mundo as altas profecias

Que nelle eícódo,quãdo maisfe efpãtej

Bafteagora,que o fado te prometa»
Que he gloria deLisboa,o que decreta^

fsi dezia,& Vlyffes adveitido

Gomattençao ficou eonfiderando

O que fe via aliy prediíinido

Do que no excelfo monte hia traçado!

£ juíUmenteao Ceo agradecido

Os Gregos companheiros convocado}
Ao fom de caixas,com devoto exeplof

O quadro leva de Minerva ao templo*

m Pario altar o poem;a eternidade

Com graves cerimonias o dedica;

Refesde varia cfpecie,& calidadeí

O Sacerdote Crato facrifica.

Com o maior affe&o de humildade
Novos rainiílros a feTvilia aplica;

E com firme efperaça^terno augmStá
£.os Ceos implorando alto fundamento

Am Sacn|
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Saem do templo entre hum affe&o pio

Com vigor novo á obra começada;
E v^m que hua águia co galhardo brio

jEftavaíbbrea terra deftinada.

Indicio hje de eterno fenhorío,

-(Perimêdeslhes di«)gente esforçada;

Trabalho cufiai&»mas a vitoria

.Quando mais cufta.fica demais gloria*

Eis que rumórifo^a bellicofoí

Que mais propi-nquo cadavez fe ouvia

E em pouco Cífpaço campo numeroío
.De armados e-fqjiadròes aparecia.

No repentino cafo duvidofc,

Mal Vlyffes julgava o que feria;

Turbaofe os Gregos, o tumulto crece

Quando jà certa a guerra fe conhece.

46.

Com ira às armas correm apreflados,

Con fofamente ao campo vãofaindo^
A todos por lugares ordenados
Solícitos miniftros repartindo.

Com efquadroés cm breve cõcertados|

Para os contraries hiao jà partindo,

Quando dentreelles bravo aventureiro]

Se adiantava bifarro hora cavalleiro-

u
~ ~

~t*T .

"~~
Armas!
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Armas negras vertia,ricamente
Gravadasde ouro

5aguarniçãodaefpada
Com flamantes rubizrefpUndecente;
A lança de ouro, Sc negro debuxada.
Hua vermelha banda t açor ardente
Imita da pltínrugem levantada;
Níí brnro, que apetece o IVlarcio jogo*

Tendo em corpo de neve alma de fogo.148.
_ mpaciente de paz, fente a demora

Que lhe diliata,a que adivinha guerra;

O freo naõ maftiga.mas devora,

De efcumas furcahu marbatêdo âtef-

Dezia a fama,que gê aio fora (ra

De Ethôn>q quãdo o Sol,o dia encerra*

NasTibeirasdo Tejo odefatava,

Onde hua filha de favonio amava.

Aqui eftà Polymiòn (diz em voz alta)

Aqui me tens. ò venturofo Grego;

Acaba em mim o pouco que te falta

Para gozarquieto o doceempregc
Tua fortuna com meu fado efmaita;

Triunfa do defpo jo,que te entrego;

Poismstirafte oReyno,ah5ra,aôfpofa^

Tirame a YÍda>c[ue feráditofa.

Aa 3 Nao
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NâS provoquemos efquadfoes afmadòs]
Aoquedecidirpode hua só morte;
Eusô tedefafio->& fei que os fados

Em tudo te daraô a melhor fortej

Mas nada me intimidasque librados

Tenho dous meos cm meu braço forte;

Gloriofo qualquer:vingança jufta,

Ou não viver,pois tanto viver cuíla.

5 1

Seíque favor divino tens feguro,

A qucvencer naõ pode humano intêto;

Masimpofsiveís coruraíbrprocuroj

Acreditando hum alto penfamento:
Poisem todo o fucceflomeafleguro,
Senão feliZifamofo atrevimento.
Com qne,fe morro>a fone me defiína

A maior gloria na maior ruina.

!?•
f

Afsí dezia,oufado,& impaciente;
E jádos Gregos efquadroesfahia
Ga lhardo hum cavalleiro, que valente

A Polymiòn foberbo defafía.

Aos mefmos Gregos deixa varUmete$
$ufpenfos,altercandoquem fería>

Quando aGuerreira conhecerão fera,

Que cometer tal feito sò quizera.
Parto
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Parte a dettlla Vlyflesfcm demora;
Forte Arminilda(dizJ muito cuftara

A vitoria maior,pequena£orâ,

Se nella preço tanto fe arrifcara;

E quem vos merecera vencedora

Vencido naõ>mas vencedor ficara;

He bé que Polyniiôn vc ncido veja

A penaqueíedevcaíua inveja.

Í4
Eu fahirei»ô Capitam famoíb»
(Lhe dezia Nabancio»que chegava)
Eumoílrarei queoCeoa fim gloriofo^

Efpofa & Reyno para ti guardava*
Bem vesquecom fahires vâleroíb,

A jufta íei do due lo fe violava;

Ambos íomos iguais,combateremos;

Vaffailoj&Rey faôdefiguais eftremosí

3Ma1 mepofto cfcufár,Nabancio amigo,
(HefpodeVly(res)quãdoafredogloria5

Meu ha de fer o amaro do perigo,

Sehade fer meuodoce da vitoria*

Ifio dizendo.voka ao inimigo,

MasnSoperdc a piedade da memoria^
Antes na maior ira mais humano»

'

Afsi faltava ao bravo Luíita no.

Aa* Ainda
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Ainda,moço atrevido, não ceííafíe

Peperfeguirmefainda te conjuras

Contrao fado que jàexpcrimentafte?

Olharem va5 contrelle te aventuras|

Em falias efperançasconfiafte;

Hoje,q as ve$fruftrad£5>que procuras?

Se podemos lograr doce ámjfade,

Queres trocar o amor em crueldade?

57-

Tem laftimaateus annos^nãc permitas
Que morra ê flor aos teus tãtaefpGraça

Olha que a própria morte folicita?;

Qne a Parca efeonde nefta aguda laça*

E quando naô na irala que me incitas,

(De que efpero tornar juíta vingança)
i Protefto à fè que déf,ao Ceo,â terra,

q esvioladorda paz^autor da guerra*

58.
,

Com dura lança Polyníiòn refponde
Aos piedofos avifos que lhe dava;

Voa ligeira 5& fere a tcrra.donde

VlvíTes mais veloz fedefoiava.

Vibrando o Grego a fua,o ferro efeode

No efendo que ao contrario reparava;

Èllecõ força a arranca,S^ardêdoemiraj

A propfialança 40 iuimigo tira»

Por
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Vót alro o erroir,^ VlyíTcs mais fe chega
E dêftro com a efpada o acomete;

Mas quando hu bravo golpe defcaírega
O Luíitanooforteefcudo mete.

Da cortadora efpada o ferro emprega
No cavallo do Grego,a que o topete,

Em vez de crines,he purpúrea fonte
Que manando ficou da altiva fronte*'

60.
Deixa VlyíTeso bruto;porque ao freio

Mal(cêgo de ira,& fangue)* bedecia,;

LargaofeuPolymiôn & ? fsm receio*

Contc : eíteaquel!e com furor partiaj

Combate cada qual o efeudo alheio

Que ao dono feu dos golpes defendia»
Multiplicando cruelmente irados

Golpes a golpes^feros^dcnodados.

6u
Como no Lilibeio Siciliano»

Antiga fama diz,que hiam crecendo
Poá robuítos miniflrosde Vulcano
Híís golpes,* outros golpesfucedendoj
Afsi do Grego>afsi do Luíitano,
As fortes armas no combate horrendo
Ofom formavam duramente vnido
Com diffonantes ecetios repetido.
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6x

f hiitantó o Rey Tartareoja que offendtâ
Próxima a fundação que receava,
Sem querer defiftir davam porfia

Novos ardiz,mais fero machinava^
Forma hum gigante d'huaíombra fria*

NegrojCruelj feroz, de vifta brava,

Os olhos lançam fogojumo a boca,

A efpanto,a medo
aa cõfufao provoca^

Entra nocampo horrível o gigante,

. Com lento paflb;a Vlyffes ameaça;
Contrario fe lhe oppoe,fero,arrogãte,'

Vibrando aos ares portentofa maça.

Mas contra feu valor nada hebaftante*

QnejdoTartareo Pvcy fruftrãdo a traça

Com audácia maior»mais vaIerofo
a

O duro tranfefaz maistemerofo.

64*

De ambas as partes foam iuntamente
f

Tímidas vozes^timidaefperança;

Aos mefmosLuíitanos>que prefenté

Vem cal favoff,ojufto medo alcançai

Movefe às armas hwa,8coutragente;

Mas cadaqual dos dous>que fegurança
Libra cm próprio valor»renovaaifa»

Ecom furiofa voz os feus retira*"

"

Poréjl
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Poíem,quando Plutam perturba» engana
Co afantaílícaforma,que fingia,

No folio eterno a Mente foberana
Donde tudo procede,afsidezia#

Vnaíca gente Grega àiuíltanai
Cefle do inferno a per tinaz porfiaj

Levante Vlyííesinclyta Cidade
Em competência* mefroa eternidade?

No mefmo inftantejádefapafece
Aqoelie ínfaufto vulto em ar desfeito;

Ao valerofo Grego o brio crece,

Nasarma^&noCeopoem feu direito

Da primeira deftreza desfallece
O Luíitano,8cdefcobrindo o peito,
Deixa lugar á inimiga efpada,

Queabreda vida à morte larga eílradaí

67.

MasnãodefmaiaPolymiòn valente,

Nem deixa da vitoria alta efperança*
Sô deaprefrallatrata,queinipaciente,i

Cuida que perde o preço na tardança-

Vibra com brio novo a cfpada ardente.

Mas dado hum golpe cõ maior pujíça#
Sb fere o ar, (qneVlyfíes fedefviaj
E cora o próprio pezo era váoicah***

Saé



68.

Sae hum rio de fangua da feridaj

Que mais fe dillatou na queda dufaj

Pretende levantarfe,ma$ perdida
No fãgua a força^esforço ê vao procura?

Com hum juelho em terra naõ duvida
Suftenrarabatalhaetnqueíe apuraj

Ivendete(diz o Grego)à faltai forte^

i Se não quizcres a efte braço forte.

Que queres (reípond'elle)nefté feita?

Queres ja&arte de que tens piedade?

Matame pois;acquiriràs direito

< A gloria que defejas,com verdade.'

Pôde fem coração viver hum peito?

Sem alma hucorpo?eftranha crueldade!

Naõ queres matador, fer homicida;?

Queres a alma tirarjdeixando a vida?

70.

Em quantofcdlajàfeu fim prevendo
Illuftrallo com obras pretendia;

Quer acabarão menos,ofFendendo;

O invencível peito.ô vãa porfiai

Alcançar ao contrario não podendo*

Todo fe arroja^ a perna lhe feria;

Tal quandoacabaa chama luminofa

MeíU Iuícs por morrerfermofa.
Ainda
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Ainda três vezes tenta levantarfe;

Outr as tantas co rofto fere a terra;

N ella procura fen furor vingarfe,

Mordendoa.a deiafia a nova guerra»

Cahirte*bravomoço;ma$ jaftarfe

Sò pôde o esforço que teu peito ecerra.

Que elle te demboujmorre contente,

Que es de ti mefmo vencedor valente.

72.

az em feu Dngue Polymiôn rendido;

Ambas as parte&o fuceflo altera;

Salta Vly ffes veloz íobre o vencido,

Aôte os olhos lhe põem a efpada fera r
v

Mas elle,que o valor não tem perdido

Do coração, no fangue que perdera,

Ffa o nas forças,& nos brios forte»

Afsi dezia defpre2andô a morte.

/encefte,ò Grego; porem não vencefte;

Que sb foi da fortuna efla vitoria;

Mas vfa delia tu
5
pois merecefie

Que o Ceo te concedeíTe tanta gloria.

Eu lograrei narportequeme deite

Illoftrevidá com feliz memoria,

\ Que.pois Amor;& niflo declarava

P pciw em ancião ijue á vçz faltava.
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faltoulheavoz no derradeiro ãcceftíoj

£ a luzem mortais ncvoas eícondidas

Po corpo Ibe fugio no vitimo atento»

A alma indignada defatando a vida»

Obedecendo â Parca é fim violento*

Do calor defpojado,a cor perdida,

A pompa de íeus brios foi tornada
Em vent0|ê ar,ê sõbra,e íbnho,é nadai

jCorrem triíles os feos ao forte Grego,
1

Que o corpo lhes cõcede,&afepwltufa5

Efle frio cadáver vos entrego,

Porque afsi o ordenou a forte duraj

Oxalá (lhes dezia)menos cego

Naõ procurara tanta defventura!

Qae,comoeflà fem vida,hoje tivefá

Tambê a minha, que o amor lhe dera»

76.

]El!es no efcudo o tomam ainda armado,

Sô aefpadalheleva o nobre Anfeios

Vai íeu cava lio Ethome,coíhimado;

A nãofe fogeitar a império alheio.

Chorando todos:hum condena ofadoj
Outro em memorias triftes do trofeio

Que a guerra 1 he deu jâ,feu valos tãíaj

?cSue^?^yí?jPara£55natanja,
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% Gregos nefle tempo vão largando
Asfortes armas,& confufameme
Alegres hus a outros incitando

A fundaçaõ,que o fado jàconfente*

OCeo(dezhm)nos eflâ mofirando
NeftefuceíTo,(ôIthaco excellente,

)

Que mifleríofoquerquealtavitoría

Dcfundamentodigno â maior gloria*

1 odos fc esforçam com igual cuidado;
Ale vantardosmuros o edifício*

Parte demarca o Ctio com o arado^
Parte de trazer pedras toma ofíício,

Em quanto outros o tem mais arrifeado
Que,** forças a iudando co artificio,

Pedreiras rompèm,arrancandò à terra

Os duros oflbs que no peito encerra*

79-
Sem como na aprafivefprimavera
Solicitas abelhas repartindo
Igual cuidado, architeâura emeera
Vaõ com matéria florida arigindo-,

Ferve ocomu trabalhoi&mais Te altera

Brando rumor , fragancias repetindo:

Aísi.com incatfçavel peito ardente*

Inflava no edifício a Grega gente.c K o. v
QTCm



Vlyfsifftl

8o.

OGregofabio levantou primeiro
Quadrada pedra aos muros que traçava

Sobre laminas de ouro com letreiro,

Que fua fama aos tempos confagrava;

Tronou três vezes íobre o grade olicei-

OCeo^que. a fundação calificâvaj (ra

E 5
deViyffe>>lhe deu nome fornoío*

Sempre temido>fen>pre vicorioío.
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LÁVS DE O.

Virginique Matri.










